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Bevezető
A Pedagógiai Programunkat a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról Pedagógiai Programra vonatkozó követelményei alapján
dolgoztuk át és foglaltuk egységes szerkezetbe.

1

Az intézmény története a képzés előzményei

José Olavarietta 1892-ben alapította meg Madridban (Spanyolországban) az Intézmény első
iskoláját és 1902. szeptember 30-án kérvényezte hivatalos elismerését a város Központi
Egyetemétől (Universidad Central).
Olvarrieta professzort Andrés Chiclana követte a vezetésben, ekkoriban az iskola az Atocha
utcában működött egészen 1935-ig. Ebben az évben Felipe Segovia Martinez vette át az iskola
irányítását, amely abban az időben a San Estanislao nevet viselte, 50 tanulója és 12 tanára volt.
A spanyol polgárháború alatt az iskola neve „Numanciára” változott és tovább működött a
tragikus események ellenére. A harcok befejeztével, 1939-ben a felejthetetlen Segovia Martínez
professzornak és feleségének Carmen Olmo-nak köszönhetően az iskola bővítése új lendületet
kapott és új oktatási központok nyíltak Madridban, valamint egy bentlakásos iskola az Arturo
Soria utcában. Az ötvenes években a tanulók létszáma már meghaladta az 1500 főt, a tanári kar
80 főből állt.
1960-ban az intézmény élére fiatal vezetőség került, amely új ötletekkel segítette az iskola
fejlődését és ekkor vette fel a San Estanislao de Kostka nevet. Az ő kezdeményezésükre bővítik
az Arturo Soria utcai épületet és nyílik meg két új iskola a főváros peremén.
1982-ben Jorge Segovia Bonet vette át a vezetést, aki jelenleg is a SEK Nemzetközi Oktatási
Központ elnöke. Ő tette meg az első lépéseket ahhoz, hogy a szervezet nemzetközivé váljon, és
amelyet ettől kezdve SEK néven ismernek.
Egy régi álom vált valóra, azzal, hogy új iskolák kezdték meg működésüket a világ más
országaiban. Így 1982-ben megnyílt a SEK Chile Nemzetközi Iskola Santiagoban, 1984
októberében megkezdődött az oktatás a SEK Ecuador Nemzetközi Iskolában, melynek az a
megtiszteltetés jutott, hogy az oktatási szervek kísérleti központnak nyilvánították; 1986-ban
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nyitotta meg kapuit a SEK Paraguay Nemzetközi Iskola Asunciónban és a SEK Costa Rica
Nemzetközi Iskola San Joséban.
1989-ben jött létre az Amerikai iskolák vezetésért felelős független gazdasági és irányító
szervezet a SEK Nemzetközi Szervezete, amely lehetővé tette a hatékonyabb és dinamikusabb
belső fejlődést.
Ugyanakkor az új iskolák létrehozása sem állt meg, 1992-ben a Nemzetközi Szervezet új
lendülettel folytatta az európai bővítést, átvette az „Eirís Nemzetközi Iskola” irányítását
Corunában és 1994-ben a „Levante Nemzetközi Iskola” vezetését Valenciában. 1995-ben nyitotta
meg kapuját a „SEK Pacífico Nemzetközi Iskola” Vina del Mar-ban (Chile), 1996-ban kezdte
meg működését a ”SEK Las Américas Nemzetközi Iskola” és 1997 szeptemberében kezdődött a
tanítás a SEK Budapest Nemzetközi Oktatási Központban Magyarországon. 1999-ben nyílt meg
a „SEK Boca Preparatory School” és 2000-ben a „SEK Guatemala” Guatemala városában vált a
SEK „család” tagjává.
A SEK Nemzetközi Intézmény azonban nemcsak földrajzilag és tanulóinak valamint iskoláinak
számában nő, hanem a megszerezhető képesítések, diplomák köre is bővül. Így 1985-ben
megkezdődnek azok a munkálatok, melyeknek köszönhetően 1989-ben létrejött és 1990
márciusában megkezdte működését a „SEK Nemzetközi Egyetem” Santiago de Chilében. 1993ban az Ecuadori Nemzeti Kongresszus megszavazta az „SEK Nemzetközi Egyetem”
létrehozásáról szóló törvényt.
Végül 1997-ben Castilla-León Törvényhozó Testülete rendelkezett a segoviai SEK Egyetem
megalapításáról Spanyolországban.
A felsőoktatási intézmények, az egyetemek teszik fel a koronát az oktatási folyamat egészére és a
megelőző évek fejlődésére, ugyanakkor új lehetőséget nyitnak a SEK számára az elkövetkező
évtizedekben is.
Új tervek körvonalazódnak mind egyetlen céllal: olyan nemzetközi élvonalbeli intézményt
biztosítani a diákok, szülők és az oktatók számára, amely az emberi értékek és a tanulmányok
terén is kiemelkedő képzést nyújt egy nemzedéknek, azoknak a férfiaknak és nőknek, akik az
elkövetkező évezred főszereplői lesznek.
A SEK Nemzetközi Intézmény, mely számos országban képezi a jövő nemzedékét. Egyik
legfontosabb alapelve az Emberi Jogok tiszteletben tartása, amely többek között a szabadság és
az emberi méltóság kihangsúlyozását jelenti. A múlt kulturális értékei -- melyeket az egész
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emberiség közösen hozott létre – a jövőben is összetartanak bennünket. A tudomány a világ
öröksége. A művészet a lét gazdagítására szolgál olyan értékskálát nyújtva, amelyben a szellem
korlátok nélkül emelkedhet fel. Ennek az erőfeszítésének a következtében az ember érzékenyebb
lesz a szépség megnyilvánulásának érzékelésére. A természet jelenségeit nemcsak azért
vizsgáljuk, hogy megértsük okait, sokszor egyszerűen örülünk ezeknek és megpróbáljuk újra
létrehozni.
A SEK elfogadja, hogy a klasszikus művészeteken kívül egyre nagyobb szerepet kapnak az
esztétikai élvezet más formái is: az ipari formatervezés, a divat, a belső építészet, a kertrendezés.
Mivel az irodalom összetett művészet, a SEK véleménye szerint pótolhatatlan fontosságú az
egyén kulturális fejlődésében. Ugyanakkor a televízió és a videó betörtek a társadalmi életbe és
nem várt hatással vannak ránk. Célunk, hogy megtanítsuk a gyerekeket, hogyan éljenek az új
lehetőségekkel, ismerjék meg általuk jobban a világot.
A SEK felfogása szerint a tananyagban kiemelt jelentőséget érdemel a kommunikáció, az
informatika. Nyelvi kifejezőkészségük magas szintre fejlesztése mellett nem feledkezhetünk meg
a non-verbális kommunikációról és arról, hogy ma már minden embernek ismernie kell azt a
nyelvet és jelrendszert is melynek segítségével kapcsolatban kerülhetünk a technológia világával.
A mai társadalom egyik nagy baja a „sikerfilozófia”. Ebből a szemszögből nézve, a cél elérése
érdekében bármely viselkedés megengedhető. A SEK Nemzetközi Intézmény elutasítja ezt az
álláspontot. Nem a „sikerfilozófia” a legvégső határ, a kultúra sikere az igaza célunk.
Az előbbiekből arra lehet következtetni, hogy az embereknek több szabadidejük lesz. A kérdés
az, hogy mit lehet csinálni a megnövekedett szabadidővel. Ez a téma nagyon régóta foglalkoztatja
a pedagógusokat és a szociológusokat. A SEK azt vallja, hogy az emberiség boldogabb lesz, ha
időt szentel a kikapcsolódásra, és fordítva, boldogtalan, ha semmit nem csinál. Tanulóinkat ara
szeretnénk megtanítani, hogy hasznosan éljenek és emellett tudjanak kikapcsolódni is. Furcsa
jelenséget tapasztalhatunk a mai fiatalság körében, nevezetesen azt, hogy állandóan unatkozik,
annak ellenére, hogy rengeteg eszközzel rendelkezik a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A
fiatalság unatkozik és ez az unalom sok rossz magatartásforma okozója. Tantervünknek arra kell
tanítani a fiatalokat, hogy mindig olyan érdekes tevékenységet végezzenek, amelyekkel
fejleszteni tudják képességeiket. Ezért a semmittevés ellen mások szolgálatát, a hasznos
kikapcsolódást és sportot javasoljuk.
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A SEK Nemzetközi Intézmény pedagógiai programjában kiemelt helyet foglalnak el a tanórán
kívüli foglalkozások, melyek a fent említett cél érdekében szerveződnek.
Az intézmény jelenlegi profilja: SEK Budapest Óvoda és Általános Iskola és Gimnázium
Óvoda:

1 középső csoport
1 nagy csoport

Általános Iskola:

8 évfolyam

Gimnázium:

4 évfolyam

Az iskola elnevezése:

SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Az iskola fenntartója:

SEK Budapest Oktatási Alapítvány

Az iskola beiskolázási körzete: Elsősorban Budapest budai kerületei, de speciális jellege miatt
az egész főváros területe
Az iskola igazgatója:

Gidró Gabriella

Az iskola székhelye:

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 131.

Az iskolai munkafeltételei:
1. Személyi feltételek
Az intézményben 1997 szeptemberében kezdődött az oktatás, elsősorban friss diplomás, fiatal
pályakezdő pedagógusok alkotják a nevelőtestületet.
2. Tárgyi feltételek
2 db óvodai foglalkoztató,
15 db tanterem,
1 db számítástechnika tanterem,
1 db könyvtár,
1 db rajzterem,
1 db tornaterem,
1 db. balett terem,
1 db. judó terem,
2 db tornaöltöző,
1 db tornaszertár,
1 db rajzszertár,
1 db laboratórium,
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3 db iroda (titkárság, gazdasági-pénzügyi, igazgatóság),
1 db tanári szoba,
1 db orvosi szoba,
9 db WC csoport,
3 db raktár (kazán),
1 db étterem és konyha,
1 db sportpálya

2

Az intézmény nevelési /pedagógiai programja

2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai (6. § (2) a), 7.§ (1)
aa))
KÜLDETÉS ÉS ESZMEVILÁG
A SEK Nemzetközi Intézmény alapvető célja az ember tanítása.
A Nemzetközi Intézményhez tartozó oktatási központok küldetésük teljesítése érdekében a
következő eszmevilágra támaszkodnak:
1.

Az Intézmény egész életének és pedagógiájának mércéje a diák és az ő világa, tiszteletben
tartja őt, mint egyént, igyekszik felébreszteni személyes képességeit és keresi annak módját,
hogy a tanuló teljesen megvalósíthassa önmagát.

2.

A SEK Nemzetközi Intézmény szabadságban és szabadságra nevel. Elfogadja azt a kihívást,
amit ez feltételez, és felelősségtudatra próbálja ébreszteni a tanulót saját cselekedeteiért.

3.

A SEK Nemzetközi Intézmény nem tesz hátrányos megkülönböztetést nemzetiségi, nemi,
faji, ideológiai vagy vallási okokból.

4.

A SEK Nemzetközi Intézmény elősegíti a tanítvány szolidaritástudatának felébresztését, és a
munkát, a személy előbbre jutásának és értékelésének elsődleges tényezőjét a társas
kapcsolatok javára szolgáló elemnek tekinti, nem pedig a rivalizálás és az ambíció
színterének.

5.

A SEK Nemzetközi Intézmény, mint emberi közösség, minden olyan tanítási tapasztalat előtt
nyitva áll, amely a céljai elérésére irányul.
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Pedagógiai elvek:
1.

A nevelési-oktatási tevékenységet az emberi valóság megértésére kell irányítani minden
történelmi pillanatban, és mindenkor ehhez a megértéshez kell hozzásegíteni a tanítványokat.

2.

Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és
a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére
kell irányulnia; az egyenlő hozzáférés biztosításával;

3.

A gyermeket - mint fejlődő személyiséget - gondoskodás és különleges védelem illeti meg;

4.

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő
szerepet játszanak. (363/2012 (XII.17) korm. rend Óvodai nevelés országos alapprogramja

5.

A SEK központok tevékenységének egyik alapvonalát a természet tisztelete képezi, valamint
minden gyermek/diák arra irányuló nevelése, hogy konstruktív és felelős magatartást
tanúsítson ezen a téren.

6.

Elengedhetetlen, hogy az oktatási rendszer megfelelő alternatívákat fejlesszen ki a versengési
attitűddel szemben, amely nem szolidáris viselkedésformákhoz vezet, annak érdekében, hogy
az egyéni és közösségi tökéletesedés kritériuma, mint egymást kiegészítő, nem pedig kizáró
koncepció érvényesüljön.

7.

Lehetőség szerint ki kell használni a tanulás társas természetéből adódó előnyöket, a
differenciált egyéni munka adta lehetőségeket. Segíteni kell a párban vagy csoportban
végzett felfedező, tevékeny és jól szervezett, együttműködésen alapuló tanulást. A tanulási
eredmények elérését segítik elő az olyan differenciáló módszerek, mint a minden
szempontból akadálymentes és minden tanuló számára egyformán hozzáférhető tanulási
környezet biztosítása, a tanulói különbségekhez illeszkedő, differenciált célkijelölés, a
többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás, a fejlesztő, tanulást támogató értékelés.

8.

Inkább a kölcsönös összefüggésekre, mintsem a tanulás autonómiájára alapozó oktatási
formulák kerülnek kidolgozásra, amelyeket fokozottabban a heterogén csoportok egyidejű
tevékenysége jellemez az oktatás napi tevékenységeiben, nem pedig elszigetelt, homogén
csoportok működése, és oly módon, hogy különböző életkorú, más-más tapasztalatokkal
rendelkező és eltérő körülmények közül származó nevelőkkel kerüljön kapcsolatba a
gyermek/diák. Az egységesség és differenciálás, módszertani alapelvei szerint, az aktív
tanulás a tanulónak a tanulási tevékenységekben történő részvételét hangsúlyozza. A tanulási
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tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, amelyek lehetővé teszik az
ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását.
9.

Ahhoz, hogy a tanuló elsajátítsa a teljesség azon perspektíváját, amelyet a szolidaritás és az
egyéni és közösségi tökéletesedés érzése megkövetel, nélkülözhetetlen az interdiszciplináris
megközelítés, szemben a független diszciplínák lineáris fejlődésével.

10. Oktatási rendszerünknek mindazokkal az eszközökkel szolgálnia kell, amelyek lehetővé
teszik a tanulónak, hogy programozni tudja saját céljait, és nemcsak a tanulás terén, hanem
élete tágabb vonatkozásaiban is. Lehetőséget nyújt továbbá arra is, hogy a közös érdekek
függvényében, illetve a programozott célokra befolyást gyakorló új körülmények
bekövetkezése esetén össze lehessen vetni és helyesbíteni lehessen az ilyen programokat.
11. Tekintettel a tömegtájékoztatási eszközök napjaink és a jövő társadalmában betöltött fontos
szerepére, valamint figyelembe véve azt, hogy az oktatási rendszer, amely mellett kiállunk,
az információforrások interrelációján és megsokszorozódásán alapul, komoly erőfeszítésre
van szükség annak érdekében, hogy a tanuló birtokába jusson a kommunikációs eszközök
nyelvének és technikáinak, s egyben kritikus attitűdöt gyakoroljon velük szemben, hogy
biztosan uralni tudja azt a teret és időt, amelyben élnie adatott.
12. Oktatási

rendszerünk

nagyfokú

alkalmazkodóképességgel,

fantáziával

és

kezdeményezőkészséggel (kreativitással), tájékozódási és döntéshozatali képességgel
ruházza fel tanulóinkat, valamint az ahhoz szükséges érzelmi kiegyensúlyozottsággal, hogy
teljes tudatossággal szembesüljenek mindazokkal a gyors változásokkal és összetett
társadalmi helyzetekkel, amelyeket a jövő tartogat számukra.
13. A nyitott személy egy nyitott iskolából kell, hogy kikerüljön, amely a legcsekélyebb
mértékben sem kívánja elszigetelni diákjait az őket körülvevő világtól, amelyhez
természetjogilag tartoznak, sőt, a közelükbe kívánja hozni a szociális valóságot.


A tanuló és világa az iskola pedagógiájának és egész létének mércéje, mely tiszteli Őt, mint
egyént, gondoskodik képességeinek felfedezéséről és azok teljes kibontakoztatásáról.



Az óvoda és iskola nem tesz különbséget nemzeti, faji, ideológiai és vallási hovatartozás
alapján.



Kiemelkedő feladatunk szülőföldünk, hazánk kultúrájának, hagyományainak, történelmi
emlékeinek megismerése, megőrzése, tiszteletben tartása.
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Az iskola szabadon és szabadságra nevel. Elfogadja ezt a kihívást, és arra törekszik, hogy a
tanuló felelősséget vállaljon a saját cselekedeteiért.



Az iskola fejleszti a tanulók szolidaritási képességét, értékeli a munkát, ami személyiség
fejlesztésének és értékelésének legfontosabb tényezője, mint a szociabilitás és nem a
rivalizálás vagy törtetés eleme.



A demokratikus magatartásformák kialakítása.



A Föld globális problémáinak (pl. környezetszennyezés) megértése.



A környezetvédelem lehetőségeinek ismerete és gyakorlása.



Az egészséges életmód, egészségvédelem technikájának elsajátítása.



A különféle kommunikációs csatornákon nyert információk (verbális, vizuális, audiovizuális, informatikus) értelmezése, feldolgozása.



Az iskola emberi közösség, nyitott minden megszerzett oktatási tapasztalat felé, hogy sikerre
vihesse célkitűzéseit.

Az óvoda, az iskola, a gimnázium nevelési - oktatási céljai:
Az óvodai nevelés általános feladatai
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
Ezen belül:
- az egészséges életmód alakítása,
- az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása,
- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
Az általános iskolai oktatási ciklusban a tanulóknak a következő célokat kell elérniük:
1.

Az iskola fő oktatási nyelvének megértése, azon helyes szóbeli és írásbeli kifejezés
képessége, alapvető figyelmet fordítva a korrekt helyes- és szépírásra.

2.

Egyszerű szóbeli és írott üzenetek megértése és reprodukálása egy második nyelv
közegében.

3.

Egyszerű matematikai feladatok megoldása és eljárásainak ismerete, a kapott információk
értelmezésének és kódok révén történő megjelenítésének képességével.

4.

Az ország történelmének és földrajzának az e szintnek megfelelő mélységű, rendszerezett és
időrendi ismerete, továbbá a kulturális örökség ismerete és a megőrzésében való részvétel.

5.

A természettudományos fogalmak e szintnek megfelelő mélységű ismerete, valamint az élet
különböző formái megóvásának tisztelete.
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6.

Az életkornak megfelelő fizikai, művészeti és manuális fejlettség elérése.

7.

A családdal, az iskolai közösséggel és általában a társadalommal szembeni kötelességek
ismerete és teljesítése.

8.

A tanuló saját testének ismerete és tisztelete, fejlődésének elősegítése egészséges és jóléti
szokások felvételével, értékelve bizonyos viselkedésformáknak az egészségre és az
életminőségre gyakorolt következményeit.

Arra kell törekedni, hogy egyazon tanító tanítsa a lehető legtöbb tantárgyat, ami nem mond ellent
annak, hogy szaktanárok működjenek közre azon diszciplínák terén, amelyek természetüknél
fogva azt ajánlatossá teszik, mint például az elektronika, a zene vagy a testnevelés esetében.
Ezeken a szinteken gyakran kerül sor pszicho pedagógiai diagnózisok felállítására, annak
érdekében, hogy a kompetens szakemberek lehetőleg azonnal segítséget nyújtsanak azokban az
esetekben, amikor nehézségek vagy pedagógiai rendellenességek mutatkoznak.
A középiskolás diákoknak a következő célokat kell elérniük:
1.

Be kell bizonyítaniuk, hogy képesek megérteni az embert érintő tudományos és kulturális
változások természetét.

2.

Felelősségérzetre kell szert tenniük, hogy jövőbeli életük követelményeivel szembesülve
cselekedni tudjanak, olyan értékek mellett kötelezve el magukat, mint az igazságosság, a
szavahihetőség és a mások tisztelete.

3.

Állandó érdeklődést kell tanúsítaniuk a történelmi haladás, a nemzeti és nemzetközi jegyek
és hagyományok iránt.

4.

El kell

sajátítaniuk azon képességeket,

amelyekkel

helyesen

tudják

alkalmazni

anyanyelvüket, mind szóban, mind pedig írásban, továbbá az eszközhasználat szintjén meg
kell tanulniuk egy második vagy egy harmadik nyelvet.
5.

Kezelniük kell tudni a matematikai absztrakciókat és rendelkezniük kell azzal a logikai
alapossággal, amely lehetővé teszi számukra a deduktív módszer alkalmazását.

6.

Fel kell ismerniük meg kell tudniuk becsülni különféle művészi alkotásokat, érzékelve az
esztétikai összetevőket mindenféle teljesítményben.

7.

Harmonikus testi fejlettségre kell szert tenniük, hogy mindenféle tevékenységben részt
tudjanak venni, több sportág gyakorlása révén.

8.

Olyan etikai erények mentén kell személyesen fejleszteniük magukat, amelyek felelős irányt
engednek szabni egyéni létezésüknek.
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Állandóan változó világunkban fontos, hogy felkészítsük a tanulót arra, hogy megtalálja az
alapvető értékeket és megvédje azokat, fontos, hogy kifejlesszük ítélőképességét. Ezek az értékek
a következők.

1.

A biológiai lét értékei (az élet tisztelete, az egészség értéke stb.)

2.

Az én harmóniájára vonatkozó értékek (önismeret, önművelés stb.)

3.

A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek (tisztelet, szolidaritás, szeretet, tolerancia
stb.)

4.

A

társadalmi

eredményességre

vonatkozó

értékek

(folyamatos

tanulás,

problémaérzékenység, kreativitás, szellemi igényesség stb.)
5.

A humanizált társadalom- és világkép értékei (hazaszeretet, az egyetemes emberi jogok
tiszteletben tartása, a hazai és egyetemes kultúra értékei stb.)

A SEK-nek lehetőséget kell adni a tanulóknak arra, hogy részt vegyenek saját iskolai életük
irányításában, kialakítva ily módon bennük a felelősségérzetet.
Feltétlenül szükséges, hogy az oktatási rendszer megteremtse az alternatívákat a tanulók egymás
iránti szolidaritása érdekében.
Az oktatás és a nevelés a tanulók önmegvalósítását szolgálja. Ennek megfelelően az iskola
pedagógiai programja és helyi tanterve felépítése szempontjából követelményközpontú,
pedagógiai koncepciója szerint tanulóközpontú.
Oktatási rendszerünk nagy kezdeményezőkészséggel, kreativitással, alkalmazkodó-, vállalkozói-,
tájékozódási- és döntési képességgel gazdagítja a tanulókat.
A SEK-nek úgy választja ki a nevelőtestületet, hogy azok tagjai mind személyiségükben, mind
intellektuális képességeik terén kiemelkedők legyenek, és elhivatottságot érezzenek a nevelés és
a tanári pálya iránt.
Pedagógiai programunknak azokat az eszközöket kell tartalmazni, amelyek lehetővé teszik, hogy
a tanulók a saját célkitűzéseiket meg tudják tervezni nemcsak a tanulás, hanem az élet más
területén is.
Mivel a kommunikációs eszközök nagyon fontos szerepet kapnak a mai világban, célunk, hogy a
tanuló el tudja sajátítani a kommunikációs eszközök nyelvét és technikáit, és ezekről kritikus
álláspontja legyen.
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A SEK nemzetközi kapcsolatrendszere lehetővé teszi, hogy a tanulók a kezdetektől fogva
nyelvterületen tökéletesíthessék tudásukat. Cél, hogy készségszinten tudják alkalmazni a spanyol
és angol nyelvet. Ismerjék az angol és a spanyol nyelvű országok történelmét, kultúráját,
szokásait és nyelvi sajátosságait. Ennek a nyelvtudásnak a birtokában képesek lesznek arra, hogy
nemzetközi érettségi vizsgát tegyenek, és hogy a SEK egyetemein folytassák tanulmányaikat.

2.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok (6. § (2) b), 7.§ (1) ab))
Az ember megszületik, és egy zárt dobozhoz hasonlítható. Érzékelési képességeinek
köszönhetően azonban képes meghódítani az értelem birodalmát, és meg tudja érteni a világot.
Ez a hódítás a szimbólumok világában veszi kezdetét. A bennünket körülvevő világot a
szimbólumokon keresztül fogjuk fel, és ezek révén is kommunikálunk.
A szimbólumok használata az óvodás korú gyermekek kommunikációs készségének
fejlesztésében az egyik leghatékonyabb módszer, hét éves korig ugyanis az agy képeket,
hangokat befogadó jobb féltekéje a domináns.
Semmit sem közvetlenül az intelligenciánkkal tanulunk meg. Fokozatosan ismerjük fel a
hangokat, a képeket és benyomásokat, konvencionálisan megtanuljuk megnevezni ezeket és
kifejezni őket meghatározott kódok szerint. Ezekkel a kódokkal aztán megtanulunk absztrahálni
és feldolgozzuk a különféle referenciákat, miközben a valóság egyre jobb megértésére teszünk
szert. A valóságra való hivatkozásunk e formái teremtik meg a nyelveket.
Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A
személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyereket az
óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör vegye
körül. Mindezért szükséges, hogy:


már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket;



az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív
attitűd, érzelmi töltés jellemezze;



az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését,
éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek;



az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes
társas szükségleteit; nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására,
tiszteletére.
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A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő tevékenységek
gyakorlása. Az óvodai élet szervezése segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például:
az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül:
önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését,
szokás- és normarendszer megalapozását.
A gyermek nyitottságára építve az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a
természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt.
Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja.
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda
más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése.
A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi,
értelmi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, az elhanyagolt,
valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést
igényel, szükség esetén megfelelő szakemberek (pszichológus, logopédus gyógypedagógus,
konduktor stb.) közreműködésével.
A SEK Nemzetközi Intézmény Nevelési/Pedagógiai Programja elfogadja, hogy az ember egy
olyan világgal találja szemben magát, amelyben valamennyi hivatkozás szimbolikus,
következésképp azt szorgalmazza, hogy az első hódítást a szimbólumok kezelésében kell
megvalósítani. Ebbe a birodalomba tartoznak a verbális nyelvek, legyenek azok beszéltek vagy
írottak. Itt vannak aztán a matematikai nyelvezetek, a tudományos nómenklatúrák és a
konvencionális jelrendszerek, amelyek az analóg óráktól a gépjárművek forgalmi jelzéseiig sok
mindent magukba foglalnak.
A jelentés második birodalma a tapasztalat világa. Annak köszönhetően, hogy előzőleg
szimbólumokká

változtattuk

a

jelenségekről

szerzett

benyomásainkat,

konvencionális

szimbolikus képleteken keresztül tudjuk kifejezni azokat, mint például a hőmérséklet, dátum,
időpont, életkor, testsúly, az a fizikai hely, ahol tartózkodunk, a kiterjedések, stb.
Olyan tanulási-tapasztalatszerzésre kell lehetőségeket biztosítani, amely minden egyes
óvodáskorú gyermek, tanuló számára elérhető. A mindennapi életéből adódjanak a
problémahelyzetek, mert azok érdeklik, azok veszik őket körül, azok megoldására késztetést
éreznek; a döntés, a próbálkozás, az önállóság lehetősége, a sikerélményhez való jutás, a kudarc,
a tévedés is legyen átélhető számára. Ezek erősítik a jellemet, és ezek inspirálják a gyermeket
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önmaga megvalósítása felé, elmélyedhessen, próbára tehesse kitartását, abban vehessen részt, s
ezáltal fejlődhessen, ami számára a leginkább vonzó.
Szimbólumok nélkül az ember nem haladhatott volna előre a tapasztalat világában. A biológia, a
fizika, a kémia, stb. tanulásához szükségszerűen birtokában kell lennünk egy különleges
nómenklatúrának, amely lehetővé teszi, hogy kifejezzük az okok és okozatok közötti
összefüggéseket, valamint, hogy megértsük, miért következnek be a természeti jelenségek és
hogyan gyakorolhatunk rájuk befolyást, szándékaink szerint alakítva azokat.
Az ember, intelligenciájának köszönhetően rájött, hogyan használhatja fel a természeti
erőforrásokat és javíthat társadalmi berendezkedésén, olyan eredményeket érve el, amelyek még
kevéssel ezelőtt is az álmodozás vagy a hallucináció világába tartoztak; a tudomány megtanította
az embernek a hétköznapi dolgok miértjét, a technika pedig lehetőséget biztosított neki arra, hogy
mindezt a maga javára fordítsa.
Míg a technika lehetővé tette az embernek azt, hogy mind bonyolultabb munkákba fogjon bele és
vigye végbe azokat, és korlátlan nagyságrendű anyagi eredményekhez segítette hozzá, a
tudomány a jelenségek olyan szintű megértését adta a kezébe, hogy szinte nincs is már olyan
fenomenológiai kérdés, amelyet a tudomány ne magyarázott volna meg, vagy amelyre
vonatkozóan legalábbis még nem bizonyított hipotézisek köré csoportosítva lehetséges
javaslatokkal ne állt volna elő.
A harmadik birodalom az esztétika. Az ember nem minden érzékelését, nem minden élményét
azért gyűjti össze, hogy megértse. Szemlélheti a naplementét tudományos szempontból, és meg is
magyarázhatja magának, miért következik be. A Nap lebukik a látóhatáron és egy optikai
jelenség megy végbe, a Nap színárnyalat-változáson megy keresztül, az égbolt pedig a színskála
valamennyi színében pompázik. Lehet, hogy a jelenséget ugyan nem érti meg, de attól még
egyszerűen gyönyörködhet benne.
A gyermekek otthoni környezetükből nagyon eltérő tapasztalatokkal, esztétikai érzékeket (ízlést)
alapozó élménnyel kerülnek az óvodába – mely élményeket, tapasztalatokat, ismereteket az
óvodai nevelés komplex módon építi be az esztétikai nevelésbe (a pozitív hatásokat megerősíti és
továbbfejleszti, a negatív hatásokat kiszűri).
Az óvoda felkínálja a gyermek számára mindazokat a lehetőségeket, amelyek az óvónői
mintakövetésből is adódhatnak: a sokszínűség, az alkotó kíváncsiság kielégítésére, önnön
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igényeinek gazdagítási lehetőségeire. Lehetőséget és segítséget biztosít a gyermek számára a
szabadon választható esztétikai tevékenység gyakorlásában, élményeinek újraélésében.
A művészet szubjektív érzékelést vagy jelentést tükröz. A dolgokon vagy az anyagi valóság
hatékony manipulációján túl ott van az az emberi képesség, hogy sajátos módon éljük meg a
létezésen át vezető utunkat, valamint, hogy ezt az érzékenységünket a művészi kifejezés
különféle formáiba öntsük, amelyekben az érzelmek és a szépség keresése ötvöződnek
egymással.
A művészi alkotásban emóciók és esztétikai megnyilvánulások asszimilálódnak, egy egyedi
műben testet öltve, amelyből mind a művész, mind pedig a műalkotás befogadója részesül.
A következő birodalom meghódítása az előző jelentések összegzése és személyes feldolgozása: a
jelenségek megértése és az esztétikai újraalkotásuk felett érzett öröm képessége révén válik
valóra. Ekkor köszönt be az egyéniség birodalma, amely minden személynek az őt körülvevő
világmindenséghez való egyedi, személyes és átruházhatatlan kapcsolódása. Ez tesz minden
egyes embert végérvényesen különbözővé a többitől, ezért aztán hiába fordítunk azonos
erőfeszítéseket a fiatalok intellektuális fejlesztésére és az őket körülvevő környezetre, végül
csupa egyedi és megismételhetetlen lénnyé válik mindegyikük.
Pedagógiai programunk a gyakorlat szükségleteiből kiindulva vezeti le a társadalmi
követelmények rendszerét. A tulajdonságok, a képességek, a készségek, a szükségletek olyan
rendszerét kívánja formálni, amelynek segítségével a gyermekek részvétele a napi életben
(társadalmi gyakorlatban) egyszerűbbé, könnyebbé, gyorsabbá válik. A társadalom élete, a
társadalmi gyakorlat pedig jórészt a társas és közösségi kapcsolatok keretén belül zajlik. Nagyon
fontos feladat tehát már az óvodában tudatosan törekedni a közösségben zajló folyamatok, a
társas kapcsolatok és a közös tevékenység kibontakoztatására. Mindez természetesen nem jelenti
az egyén fejlesztésének mellőzését. A jó közösséget mindig egyéniségek alkotják, mégpedig
olyanok, akik egyéni akaratukat, ambícióikat, vágyaikat képesek a közösség keretein belül is
megvalósítani.
A nevelésen keresztül minden egyes fiatal személyiségének a kiteljesítését kell elősegítenünk,
hogy hozzájáruljunk egy eltérő, individualitásában és különbözőségében gazdag emberi lény
felnövekedéséhez.
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Ezért van az, hogy a SEK által javasolt pedagógiai rendszer kulcsa minden egyes tanítvány
mélyreható, alapos ismerete, majd pedig az oktatási eszközök aprólékos megszervezése, oly
módon, hogy azok megfeleljenek egyéni sajátosságaiknak.
A jelentés ötödik birodalma az etika, azaz annak lehetősége, hogy különbséget tegyünk jó és
rossz között.
Óvodáskorban az erkölcsi értékek alakítása, a szociális erkölcsi normák felfogásán, beépülésén
keresztül történik: a jó - rossz felismerése, az őszinteség, igazmondás, igazságosság,
felelősségvállalás, a gyengébb védelme, segítése - saját élethelyzeteikben való megtapasztalása,
érzelmi átélése mellett – megfelel értelmezéssel párosulva, s a nevelő személyes példáján
keresztül.
Ezeket a koncepciókat egy olyan értékrend határozza meg, amely elvben egymással
antagonisztikus ellentétben álló magaviseleti orientációkat is elfogad. Mindazonáltal, mindazzal
egybehangzóan, amit mostanáig elmondtunk, mi egy természetes rendet fogadunk el, amely
minden törvény felett áll: az ember transzcendens sorsát és a keresztény humanizmus talaján álló
felsőbb erkölcsöt.
Végezetül minden személy lelkében ki kell, hogy alakuljanak a megtanultak egészére vonatkozó
összegzett és integrált látásmódok. Más szóval, meg kell hódítani a szinoptikus gondolkodás
világát.
A jelentés ezen utolsó birodalmának birtokában válik lehetővé globális koncepciók kialakítása az
életről és a Világegyetemről.
Az ember így kivételes helyzetbe kerül, az értelme és öntudata valamennyi területének
integrációja nyújtotta perspektívának köszönhetően. Ez a hatalmas erőfeszítés a reneszánsz
humanizmus ideáljának megvalósítását célozza: egyesíteni kell a lélek transzcendens voltát a
klasszikus művészetek megnyilvánulási formáival, a modern tudományok biztos ismeretével és
egy nemes személyes attitűd gyakorlásával. Egyszóval, a kultúremberségről van szó.
Az értelem vagy a megértés jelentésének különböző területein végbemenő folyamatos
előrehaladás megköveteli, hogy a gyermeket és tanulót kiegyensúlyozott módon vezessük végig a
következő területekhez tartozó tantárgyak témáin és tananyagán:
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1. SZIMBOLIKUS TERÜLET: Az oktatási tevékenység azon része, amelynek célja az
ember által érzékelt kódok és nyelvek elsajátítása és értelmezése. Az intelligencia nem
a valósághoz, magához fér hozzá, hanem annak megjelenítéseihez, ehhez azonban meg
kell érteni és kezelni kell tudni a szimbólumokat, képeket, jeleket, nómenklatúrákat és
absztrakciókat.
2. EMPIRIKUS TERÜLET: Az oktatási tevékenység azon része, amelynek célja az
érzékelhető valósággal kapcsolatba kerülő ember tapasztalatainak szisztematikus
elrendezése. A jelenségek univerzumának kellős közepén találjuk magunkat. A
jelenségek vizsgálata lehetővé teszi kiváltó okaik és következményeik magyarázatát és
tudatos mederbe terelésüket is.
3. ESZTÉTIKAI TERÜLET: Az oktatási tevékenység azon része, amelynek célja az
érzékelhető valóságban vagy az egyes emberek bensőjében rejtező szépség szemlélése
élvezetet tudjon okozni. Érzékeinknek köszönhetően fel tudjuk ismerni a harmóniát a
bennünket körülvevő világban, érzékenységünk pedig anyagi vagy anyagtalan művek
megalkotására sarkall, például az irodalom vagy a zene világában, amelyek mind
művészi megnyilatkozások formájában fejezik ki emócióinkat.
4. AZ EGYÉNISÉG TERÜLETE: Az oktatási tevékenység azon része, amelynek célja
kiemelni az ember személyiségét. Figyelembe véve, hogy az egyénnek az őt körülvevő
világhoz fűződő kapcsolata egyszeri és megismételhetetlen, mindenkinek meg kell
alkotnia saját életprojektjét, családja, tutora és tanárai segítségével.
5. ETIKAI TERÜLET: Az oktatási tevékenység azon része, amelynek célja emberi
erények felismerése és gyakorlása. A személyes fejlesztés a mindennapi viselkedésben
nyer kifejezést. A cselekedetek egy erkölcsi értékskálának vannak alávetve. A jó érzete
és az igazságérzet kell, hogy áthasson minden pedagógiai tevékenységet.
6. SZINOPTIKUS TERÜLET: Az oktatási tevékenység azon része, amelynek célja
megkísérelni, megérteni a létezés globális voltát. Egy személy kultúrája az élete során
felhalmozott valamennyi élmény szintézise. Azon tárgyak tartoznak ehhez a területhez,
amelyek fokozhatják a világról alkotott integrált látomásunkat és segíthetnek nekünk
érzékelni az ember transzcendenciáját.
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2.3 Az intézmény egészségnevelési és környezeti nevelési programja (6. § (2) g), 7.§ (1)
ac), (7. § (1) bm))
Az egészséges életmód alakítása az óvodában
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az
életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének
elősegítése. Ezen belül:


a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;



a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;



a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;



a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;



az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az
egészségmegőrzés szokásainak alakítása;



a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet;



a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása;



megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve
- speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.

Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját a 1. sz. melléklet tartalmazza.

2.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok (7.§ (1) ad))
Óvodai nevelőmunkánkkal az általános emberi, erkölcsi és közösségfejlesztő értékek
megalapozását kívánjuk megkezdeni: kulturált viselkedés, egészséges életmód, személyi és
környezeti esztétikum megteremtése, becsületesség, lelkiismeretesség, udvariasság, egymás
tisztelete, elfogadása.
A diákjogok- és kötelességek
A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. A tanuló
joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tartsák tiszteletben, és biztosítsanak
számára védelmet a fizikai és lelki erőszakkal szemben.
Nem vethető alá testi fenyítésnek, kegyetlen vagy megalázó büntetésnek, illetőleg a
magánéletében – családi élet, lakás, levelezés, stb. – történő törvénytelen beavatkozásnak.
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Diáktanárok
Bizonyított tény, hogy nyelvezetben, gondolkodásmódban és érzelmi összehangoltságban sokkal
közelebb áll egymáshoz két tanuló, mint egy felnőtt és egy diák.
Erre a realitásra alapozva fejtik ki tevékenységüket a diáktanárok csoportjai, amelyek oktatási
felelősséggel bírnak más tanulók irányában.
Célok:
1. Az oktatási munka részeseivé tenni a tanulókat.
2. Elmélyíteni a nagylelkűség és a többiek számára tett szolgálat eszméit.
3. Elérni azt, hogy a tanulók saját tapasztalataikon keresztül átéljék a tanári munka
nehézségeit.
4. Kötelezettséget vállaltatni a tanulókkal arra, hogy megfelelően felkészüljenek azon témák
mélyreható vizsgálata révén, amelyeket aztán nekik kell megtanítaniuk a többiekkel,
hozzászoktatva őket, hogy világosan fejezzék ki magukat társaik egy csoportja előtt.
5. Kiaknázni az abból származó jelentős előnyöket, hogy a diáktanárok és diáktársaik
gondolkodásmódja és kifejezésmódja közelebb áll egymáshoz, ezáltal nagyobb fokú
hatékonyságra törekedve és leküzdve a hagyományos oktatási sémához szorosan
kapcsolódó nehézségeket.
6. A tanárok ily módon jól felkészült segédeket kapnak az ismétlésekhez, szemináriumok
kialakításához, a felzárkóztatáshoz, stb.
Operatív terv:
Osztályonként és tantárgyanként az önként jelentkezők közül diákok csoportjai kerülnek
kiválasztásra, amelyek tagjai egy-egy téma vagy tantárgy diáktanárai lesznek azért, hogy egy
szemináriumot vagy csoportmunkát irányítsanak, előadjanak az egész osztály számára és
segítsenek egy osztálytársuknak vagy egy alsóbb évfolyamba tartozó társuknak.
A diáktanárok legfeljebb heti két modult szentelhetnek e feladatoknak.
A diáktanárok bejárhatnak a tanár órájára azzal a csoporttal együtt, amellyel együttműködnek.
A diáktanárok részvétele jelentős súllyal esik majd latba az iskolai személyi dossziéjukban - mint
az jogos is - függetlenül attól, hogy milyen mértékben javulnak tanulmányaik és milyen új
értékekkel gyarapodnak.
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Diákklub
A Diákklub létezése az iskola oktatási rendszerén belül arra a felelősségteljes kihívásra ad válasz,
hogy eleget kell tenni bizonyos világos és alapvető fontosságú céloknak:
1. Ösztönözni kell a szükséges szolidaritási szellemet, a szigorúan vett iskolai kontextuson túl
is.
2. Keretet kell biztosítani a diákok számára, amelyben kibontakoztathatják személyes
képességeiket és ambícióikat.
3. Szükségképpen vonzóvá kell tenni számukra, hogy saját maguk valósíthassák meg
tevékenységeiket, valamint ösztönözni kell őket saját tetteik felett érzett irányítási
felelősségükre és a felelős ügyvitelre.
4. Intenzívebbé kell tenni a tanárok és a tanulók közötti együttélést túl a tanórák szabta
határokon, ezáltal javul a nélkülözhetetlen oktatási-nevelési arány, amely alatt az oktatás és
a humán képzés (nevelés) aránya értendő.
5. Fel kell vállalnia azt az alapvető szerepet, hogy részt vesz az iskola életében, amelynek
munkájáért felelősséget érez.
Operatív terv:
A fenti célok elérése érdekében a Diákklub a megfelelő eszközökkel látja el a demokratikusan
megválasztott irányító szerveit. A tanulók a maguk választotta területek köré csoportosulnak,
amelyek élén egy-egy „területi tag” áll.
E területek saját helyiséggel és időponttal rendelkeznek találkozóik megtartására, amelyeken
meghatározzák azokat a tevékenységeket és projekteket, amelyeket aztán valamennyi tag
együttesen visz véghez. Másfelől pedig általános gyűlésekre is sor kerül, amelyek annak
tudatosítására szolgálnak, hogy milyen fontos a csoportélet.
A Klub belső dokumentációs rendet tart fenn, amelyet választott felelősök látnak el: említésre
méltó a Klub iskolaújságban fenntartott rovatának rendszeres vezetése, az elvégzett
tevékenységekről szóló jelentések, a heti pénztárjelentések, amelyeket az adminisztratív igazgató
vagy az általa kijelölt személy ellenőriz, és a jegyzőkönyvvezetés.
A Diákklub működési alapszabálya révén belső döntési és irányítási jogkörrel bír, továbbá
megilleti a Klub vagyonának megőrzési és haszonélvezeti joga, és törekednie kell az együttélés
attitűdjének elmélyítésére, tudva azt, hogy a tanulók integrált oktatási-nevelési fejlesztésében
kivételes fontosságú szervről van szó.
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Szociális tevékenységek
A tanulói részvétel nem pusztán arra irányul, hogy önkifejezési csatornákat nyisson meg vagy
kezdeményezésekkel rukkoljon elő, hanem állandó tapasztalatcsere és a szolidaritás-kifejezés
lehetőségét is kínálja a tanulóknak.
Olyan együttműködési megállapodásokat kell előmozdítani és megkötni, amelyek lehetővé teszik:
1. A koordináció legmagasabb fokát a SEK oktatási központok között.
2. Együttműködést önkéntes intézményekkel (Vörös Kereszt), hivatalos szervekkel vagy
privát központokkal (kórházak, árvaházak, fogyatékkal élők központjai, szeretetházak,
stb.).
Ezek a tevékenységek, amelyeket tanárok irányítanak és amelyek kis csoportokban
folynak, tapasztalatokhoz juttatják a diákokat a közösségnek nyújtott szolgálat terén azzal a
céllal, hogy megismerkedjenek a közeggel és tudatára ébredjenek a szociális
problematikának.
3. Iskolán kívüli tevékenységek rekreációs, kulturális és sport célzattal, amelyeken szolgálati
jelleggel tanulók működnek közre.
4. C.A.S. (kreativitás, akció és szolgálat) tevékenységek a Nemzetközi Érettségi program
keretén belül.
Együttélési rendszer
A tanulói közösségek képviseletét szabályozza.
Céljai:
1. Elősegíteni, hogy a tanulók aktívan részt vegyenek a SEK iskolák együttélési rendszerében.
2. Megkísérelni, ráébreszteni a tanulókat saját felelősségérzetükre, az önfegyelem ellenőrzött
eszközei révén.
3. A pontosság, a fegyelem és a többi csoporttag iránti szolidaritás szokásait úgy kell
beállítani, hogy egybecsengjen az igazságos együttélés társadalmi szükségletével.
4. A fegyelmet a felelősség és a tanulóknak a szabadságon belüli önkormányzásának
szempontjaira kell alapozni.
Szabadság alatt a tanulónak az iskolában töltött élete során rendelkezésére álló felelős
cselekvési mozgásterét értjük.
5. Ezt a szabadságot az alábbiak határolják be:
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1. Társadalmi és erkölcsi normák.
2. Mindig tiszteletben tartandó iskolai szabályok, amelyeket az Ideárium (eszmevilág), az
Alapszabály, a Kézikönyv tartalmaz.
A tanulók részvételi lehetőségeinek konkrétabbá tételéhez két tényezőt kell figyelembe venni:
 A tanulók életkorát.
 A tanuló különféle cselekvési tereinek összetettségét és azt a felelősséget, amelyet vállalni
tud.
Értelemszerű tehát, hogy a részvétel ütemeit és területeit e két tényező függvényében kell
megállapítani, és a tanuló érettségével és felelősségi fokával egyenes arányban növelhetők azok,
a teljes körű részvétel eléréséig.
Választások:
1. Minden csoport a tanév kezdetekor bonyolítja le a választást, amikor szavazás útján
megválasztja képviselőjét, almegbízottját és szavazati joggal bíró tagját, az illetékes tutor
felügyelete alatt.
2. Minden csoport képviselői, almegbízottjai és szavazati jogú tagjai összesen négy tagot
választanak meg, akik az Osztálytanácsot alkotják, az osztály tutorai összességének a
felügyelete alatt. Közülük megválasztják az elnököt, az alelnököt, a titkárt és a szavazati
joggal bíró tagot, akik a képviselők, almegbízottak és szavazati jogú tagok közül kerülnek
ki, és annyi tanács jön létre, ahány évfolyam vagy középiskolai szint van az iskolában.
3. Minden Évfolyamtanács tagjai megválasztanak összesen négy tagot, akik a Diáktanácsot
alkotják az illetékes tanulmányi vezető felügyelete alatt: az elnök, az alelnök és a titkár az
Évfolyamtanácsok hasonló tisztséget viselői közül kerülnek ki, és lesz még három
képviselő a szavazati joggal bíró tagok közül, tiszteletben tartva az évfolyamok vagy
szintek közti arányosság elvét.
4. A Diáktanács a tagjai közül kiválaszt három személyt, akik a tanári munkacsoportok által
megválasztott három tanárral, a pszichológussal, a tanulmányi vezetővel és az igazgatóval
együtt alkotják az Orientációs Tanácsot.
Képviselő:
Ő a csoport képviselője a tanárok, a tutor és a tanulmányi vezető előtt. Funkciói:
1. Koordinálja a szavazati joggal bíró tagok által előterjesztett kulturális és rekreációs
rendezvényeket, a tutorral egyetértésben.
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2. Egyeztet a vizsgaidőpontokról a tanárokkal.
3. Tanítási időn kívül összehívja a csoportképviselők megbeszéléseit.
4. Felelős a csoportért minden, a hatáskörébe tartozó szempontból.
Almegbízott:
Funkciói:
1. Együttműködik a képviselővel valamennyi funkciója teljesítése során.
2. Távollétében helyettesíti a képviselőt.
3. A képviselővel együtt előkészíti és koordinálja az Évfolyamtanács megbeszéléseit.
4. Együttműködik a tanárral a szükséges anyagok előkészítésében: térképek, diák, írásvetítő,
számítógép, videó, stb.
5. Gondoskodik az osztályterem anyagainak tökéletes megóvásáról és a terem maximális
rendben tartásáról.
6. Kéri a tanulmányi vezetőtől a szükséges karbantartási anyagokat.
Szavazati joggal bíró tag:
Funkciói:
1. Pozitív légkört teremt a csoporton belüli együttéléshez.
2. Segíti a többi tisztség megfelelő betöltését.
3. Kulturális és rekreációs foglalkozásokat indítványoz társai körében.
4. Helyettesíti az almegbízottat annak távollétében.
Az Évfolyamtanács
A tanulók azon szerve, amely ugyanazon évfolyam különböző tanulócsoportjainak
tevékenységét tereli mederbe. Négy tagja van:
elnök, alelnök, titkár és szavazati joggal bíró tag.
Testületi funkciói:
1. Előmozdítani az eszmecserét és az együttélést az évfolyam valamennyi tanulója között.
2. Elősegíteni olyan tevékenységek megvalósítását, amelyekben az egész évfolyam részt
vehet (videokonferenciák, koncertek, kirándulások, utazások, stb.).
3. Ügyelni az évfolyam tanulói és tanárai közötti korrekt és szívélyes viszonyra.
Az elnök funkciói:
1. Összehívni és levezetni a tanács üléseit, moderátorként szerepelve azokon.
2. Közölni az iskolavezetéssel a Tanács határozatait és javaslatait.
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Az alelnök funkciói:
1. Együttműködni az elnökkel funkciói teljesítése során.
2. Távollétében helyettesíteni az elnököt.
3. Egyeztetni az évfolyam valamennyi csoportjának javaslatait.
A titkár funkciói:
1. Jegyzőkönyvbe venni az ülések határozatait és átadni a jegyzőkönyvet a Tanács tagjainak
és a főigazgatónak.
2. Megtervezni a napirendet és a tanácskozás helyszínét.
3. A Tanács tagjainak rendelkezésére bocsátani a megtárgyalandó témákra vonatkozó
szükséges információkat.
A szavazati joggal bíró tag funkciói:
1. Tájékoztatni az évfolyamokat a meghozott döntésekről.
2. Együttműködni a Tanács többi tagjaival.
3. Javaslatot tenni tevékenységek megvalósítására az évfolyam csoportjainak javaslata alapján.
A Diáktanács
Ez a tanulók azon szerve, amely a különböző évfolyamok valamennyi iskolai és iskolán kívüli
tevékenységét mederbe tereli. Összegyűjti a tanulók véleményét, és javaslatokat tehet az
intézmény vezetőihez, pedagógusaihoz. Véleményezi a tanulók nagyobb közösségét érintő
kérdéseket. A tanulónak joga, hogy érdekeinek megsértése esetén a diáktanácshoz forduljon
érdekképviseletért, ill. a Kt-ben meghatározottak alapján kérheti az őt ért sérelem orvoslását.
A diáktanácsnak négy tagja van: elnök, alelnök, titkár és az együttélésért és nemzetközi
kapcsolatokért felelős képviselő.
Testületi funkciói:
1. Kulturális események, múzeumlátogatások kezdeményezése, kereskedelmi és ipari
intézmények, könyvtárak, konferenciák, stb. megtekintésének felvetése.
2. Az együttélésben való részvétel rendszeres tanácskozások útján, és a negatív attitűdöket
illetve magatartásformákat tanúsító tanulók ügyének megvizsgálása.
3. Az Orientációs Tanácsba történő integrálódás.
4. Az iskola valamennyi tanulójának szerepeltetése ebben az együttélési rendszerben.
5. Folyamatos tájékoztatás révén érdeklődésük felkeltése a tervezett tevékenységek iránt.
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6. Egészséges együttélés elérése a tanuló-tanár és a tanár-tanuló viszonyban, továbbá a tanulók
esetében egymás között, megteremtve a hozzá alkalmas légkört.
7. Elérni, hogy a tanulók képviselői tudatára ébredjenek annak, hogy a rájuk bízott ügyek
intézését pozitívan kell megoldani.
8. A célszerűnek vélt javaslatok közvetítése a megfelelő személyeknek a részvétel fokozása
érdekében.
Az elnök funkciói:
1. A tanácsok összehívása és levezetése.
2. Moderátorként való közreműködés.
3. A napirend összeállítása.
4. A Tanács többi tagja által kezdeményezett tevékenységek átnézése és befejezése.
5. A tanulmányi vezető tájékoztatása az elfogadott határozatokról.
6. A tanuló tutorának tájékoztatása a tanácsülések eredményeiről.
7. A harmonikus együttélés elősegítése valamennyi tanuló között.
Az alelnök funkciói:
1. Távollétében az elnök helyettesítése.
2. Egyeztetni és előkészíteni az elnök megbeszéléseit, és segíteni neki azok során.
3. Összekötő kapocsként működni valamennyi tanuló között.
4. Ügyelni a tanulók rendelkezésére álló eszközök helyes használatára.
A titkár funkciói:
A napirend megtervezése az elnökkel.
2. Valamennyi ülésről jegyzőkönyv felvétele a jegyzőkönyvek könyvébe, amelyet átad a
Diáktanácsnak és a főigazgatónak.
3. A Tanács tagjainak a szükséges információkkal való ellátása.
4. Kulturális és rekreatív tevékenységek szervezése.
Az együttélésért és a nemzetközi kapcsolatokért felelős képviselő funkciói:
Őrködik az együttélés szabályainak betartása felett az iskolában, a pavilonban, az udvarokon, az
étkezőben és az utakon.
2. Feltárja a meglévő problémákat és igyekszik megtalálni a legjobb megoldást.
3. A tanulók egymás közti és a tanárokhoz fűződő kapcsolatainak javítására törekszik.
4. Arra törekszik, hogy társai megfelelő körülmények között fejthessék ki a tevékenységüket.
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5. Előmozdít látogatásokat és kapcsolatfelvételeket külföldi oktatási központokkal.
6. Foglalkozik más oktatási központok hozzánk látogató tanulóival.

2.5 A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma,
feladatai (7.§ (1) ae))
A

pedagógusok

általános

működési

feladatait

/ügyeleti

rend,

ügyviteli

feladatok,

rendezvényszervezés, tanórán kívüli feladatok, stb./ az iskola színvonalas működéséhez
szükséges mértékben olyan módon határozzuk meg, hogy a tantárgyi szakmai munka
elsődlegessége és eredményessége mellett biztosítsuk a tanulók személyiségének optimális
fejlődését és az iskola általános működési biztonságát is garantáljuk.
Minden pedagógusi munkamegosztás elvi alapja az arányosság. Az iskola vezetője felelős ezért,
hogy a mindenkori oktatási létszámnak megfelelően olyan módon hozza létre a pedagógus
munkaköröket és az adott munkakörökhöz olyan mértékben határozza meg az oktatási nevelési
általános működtetési feladatokat, hogy azok egymással, az oktatási létszámmal egységes
arányban legyenek és biztosítsák a meghatározott feladatok minőségi megoldásának lehetőségét.
Minden pedagógus alapvető munkaköri kötelessége az iskolai munka zavartalanságát,
eredményességét, a pedagógiai programokban rögzített célok elérését biztosító feladatok
teljesítése. A fentiekre a nevelőtestület minden tagját a kiadott törvény, a rendeletek, utasítások és
az iskola valamennyi vezetője kötelezheti, illetve utasíthatja.
Tételesen:


a tantervek végrehajtása,



a pedagógiai etika írott vagy íratlan törvényeinek betartása;



a feladatok vállalása önkéntes, kivéve az iskola vezetői által meghatározott feladatokat
/pl.: helyettesítés, ügyelet/;



a problémák nyílt mindenkori megbeszélése történjen meg a megfelelő hangnemben
tanulóval - szülővel - kollégával - vezetővel egyaránt;



az egészség, testi épség megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, azok elsajátításáról
meggyőződik;



a szükséges intézkedéseket megteszi, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy
ennek veszélye fennáll;
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a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységeket megszervezi, a
megelőzésével kapcsolatos ellenőrzési tevékenységeinek eleget tesz;



a tanulók iskolán kívüli rendezvényein, tanulmányi kirándulásokon a tanulók baleseteinek
megelőzése érdekében a szükséges tennivalókat megteszi;



a védő- óvó előírásokat betartja és betartatja bombariadó esetén;



gondoskodik az illetékes szervek értesítéséről, az intézmény gyors és szakszerű
kiürítéséről;



kulturált viselkedés, öltözködés /ünnepélyeken a közösség törvényének betartatása/;

A tutorok (osztályfőnökök) feladatai
A tutort az igazgató jelöli ki.
Munkáját az iskola nevelési és oktatási terve, valamint az iskolai munkaterv alapján végzi.
Munkáját előre megtervezi, és ezt írásban foglalkozási tervben rögzíti. Felelős vezetője az osztály
közösségének. Feladata a tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált
fejlesztése, közösségi tevékenységük irányítása, öntevékenységük és önkormányzó képességük
fejlesztése. Munkájában támaszkodik a diákönkormányzat vezetőségére, segíti és figyelemmel
kíséri tevékenységüket. Együttműködik az osztályban tanító szaktanárokkal.


Felelős osztálya rendjéért, tisztaságáért.



Látogatja az osztálya tanítási óráit, tanórán kívüli foglalkozásait. Észrevételeit megbeszéli
az érintett nevelővel.



Vezeti az osztálya osztályozó értekezleteit, és itt értékeli az osztálya helyzetét, neveltségi
szintjét, magatartását, tanulmányi helyzetét.



Törekszik a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésére, gondot fordít a gyengébbek
felzárkóztatására, a differenciált foglalkoztatásra, tehetséggondozásra. A tanulók
személyiségfejlesztése érdekében összehangolja az iskola és a család nevelő munkáját,
együttműködik a szülőkkel.



A továbbtanulásra jelentkezést megelőzően segíti a pályaválasztási munkát.



Fogadóórát a munkatervben meghatározott rendben tart.



Havonta ellenőrzi az osztálynapló és az ellenőrző jegyeit.



Az ellenőrző könyvben (havi értesítőben) tájékoztatja a szülőket a tanuló magatartásáról,
tanulmányi előmeneteléről. Ellenőrzi, hogy a szülők ezeket az észrevételeit tudomásul
vették-e.
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Elvégzi az ügyviteli, adminisztrációs teendőket, megírja az anyakönyveket, kitölti a
bizonyítványokat. Felelős az osztálynapló rendes és folyamatos vezetéséért. Haladási
naplóba az órarendet hetenként előre beírja, a bejegyzéseket ellenőrzi, az igazolásokat
összeszedi, az osztályzatok számát figyelemmel kíséri.



A napló "megjegyzés" rovatában gondoskodik a jutalmazások- büntetések bejegyzéséről
ill. bejegyeztetéséről.



A tanulói házirendet, a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat az első tanítási napon a
tanulókkal, az első szülői értekezleten a szülőkkel ismerteti.



Bombariadó esetén az intézményben elfogadott intézkedési rend alapján tevékenykedik.



Igazolt mulasztást engedélyezhet 3 napon belül.

2.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi
rendje (7.§ (1) af)). A tehetség a képesség kibontakozását segítő tevékenységek
A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló a
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló,
Intézményünkben a kiemelt bánásmódot igénylő tanulók közül csak a kiemelten tehetséges
tanulók találhatók, mivel az intézmény specialitása az ilyen képességekkel rendelkező tanulókkal
való foglalkozás, így ilyen tanulókat veszünk csak fel.
Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki
átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik,
és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség,
A tehetség felismerése
Tehetséges gyerek az, aki erősen motivált, könnyen és gyorsan tanul, átlagon felüli
teljesítményekre képes, kreatív; egy-egy tantárgyból (speciális tehetségű) minden tantárgyból
(általánosan jó intellektusú).
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A korai felismerés meghatározó fontosságú. A kiemelkedő képességűek (megfelelő
foglalkoztatás hiányában) gyakran visszafejlődnek, sérülnek, kirekesztődnek. A korai felismerés
szakértelmet, körültekintést kíván.
A tehetség felismerésének eszközei
Konzultáció az óvónőkkel az iskolába lépés előtt
A felismert tehetség fejlesztése
Tanórán


Osztályon belüli differenciálás



A választható tanórán tanulható tantárgyak tanulása

Módszerei:


képességek szerinti csoportok létrehozása (a tanulók aktuális felkészültsége alapján
szerveződő, nyitott, átjárható csoportok),



gyorsítás + dúsító program (a tananyag gyorsabb elvégzése, a fennmaradó időben dúsító
program),



gazdagítás és elmélyítés (nem több ismeret elsajátítása, hanem önállóságot, kreativitást
igénylő feladatok végzése) tehetséggondozó órákon,



osztályonkénti, évfolyamonkénti önképzőkörök, ahol a jó képességű tanulók aktív módon
felkészülhetnek a tanulmányi versenyekre, felvételi vizsgákra,



szabadidőben gazdag szakkörválaszték, iskolai, városi, megyei, regionális és levelezős
versenyek (fontos személyiségfejlesztő hatásuk van: egészséges versenyszellem,
önértékelés, sportszerűség, kudarctűrés),



szabadidős foglalkozások, ahol a gyerekek „kipróbálhatják” magukat (környezeti- és
vizuális kultúra, színjátszás, drámajátékok, bábozás, emberismeret, illem, kommunikáció,
vers- és meseírás, rejtvényfejtés - készítés,



művelődés, önművelés, barkácsolás, kézművesség, számítógépes és programozói
ismeretek, sakk, sport, origami, zenei ismeretek)



az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata



a továbbtanulás segítése,

A tehetség a képesség kibontakozását segítő tevékenységek
Az eredményes tanulás segítésének elvei
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A tanulás közvetlen helyszíneként használt helyiségeket (kiemelten osztálytermeket) lehetőség
szerint úgy biztosítjuk, hogy a különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazásához a
berendezések rugalmasan és gyorsan átalakíthatók legyenek, illeszkedjenek az osztályba járó
tanulók korosztályi és egyéni szükségleteihez, valamint nyugodt, biztonságos és támogató
tanulási környezetet teremtsenek valamennyi tanuló számára. Lehetőség szerint biztosítjuk, hogy
a tanulók a foglalkozásokon IKT és digitális eszközöket (számítógép, más iskolai vagy saját
eszköz), internetkapcsolatot és prezentációs eszközöket vehessenek igénybe, valamint
hozzáférhetővé váljanak a hagyományos iskolai és az elektronikus könyvtárak egyaránt.
A tevékenységközpontú tanulásszervezési formákat előnyben részesítjük. A tanulás társas
természetéből adódó előnyök, a differenciált egyéni munka adta lehetőségek kihasználása,
valamint a párban vagy csoportban végzett kutatásalapú, felfedező, tevékeny és jól szervezett,
együttműködő

tanulás

támogatása

szintén

hozzájárul a

korszerű

tanulási

környezet

megteremtéséhez.
Egyénre szabott tanulási lehetőségek
Az iskola a tanulók tanulmányi előmenetelét a képességeiknek megfelelő, egyénre szabott
tanulási lehetőségek biztosításával tudja a leghatékonyabban támogatni.
A tehetséggondozó tevékenység közben mindvégig elengedhetetlenül fontos a személyi
tulajdonságok fejlesztése: belső motiváció, lankadatlan érdeklődés, helyes önértékelés,
nehézségek vállalása és leküzdése, a kitartó, szívós munka megkedveltetése, ill. annak igényének
kialakítása. A tehetséges tanulók tekintetében ezek a szempontok kiemelten fontosak lehetnek,
mivel az ő esetükben a tanulási fókuszt és az érdeklődést jellemzően a megfelelően motiváló
feladatokkal lehet fenntartani. A tehetséggondozást valamennyi nevelési-oktatási szakaszban
alkalmazzuk.
Speciális lehetőségek: A technológiai fejlődés nyújtotta lehetőségek alkalmazása sokféle
módszertani lehetőséget biztosítva segíti a tanulás-tanítás folyamatát. A digitális technológiával
támogatott oktatási módszerek sokfélesége, ezért különösen fontos, hogy a pedagógusok ismerjék
és alkalmazzák azokat. Olyan tanulási folyamatra adnak lehetőséget, amely nemcsak a
pedagógus-diák együttműködést, hanem ennek következtében a hagyományos tanulási
folyamatot is jelentősen megváltoztathatja, ennek következtében új típusú szerepben jelenik meg
a folyamatban mind a tanuló, mind pedig a pedagógus.
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Az iskola szervezésében lehetőség van arra, hogy a tanulók a SEK nemzetközi szervezetének
keretén belül 3 illetve 6 hónapot töltsenek el a SEK angliai iskolájában. A nyári hónapokban
pedig spanyol nyelvtanfolyamokon és SEK táborban vehetnek részt Valenciában. A kultúra, a
művészetek és a sport terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók az évente megrendezendő
spanyolországi INTERSEK fesztiválon képviselhetik iskolánkat.
Képesség-kibontakoztatás támogatása
A tanulói teljesítmény értékelésének egyik célja, hogy segítse a tanuló és a szülő objektív
tájékoztatását, továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy a pedagógus folyamatosan meggyőződjön a
tanulási folyamat hatékonyságáról, lehetőséget biztosítson a pedagógiai munka nyomon
követésére, és az újratervezésére, a célok újra definiálására és továbbiak meghatározására,
amennyiben ezt a tanulók fejlődése megkívánja. Az értékelési folyamatokat megalapozó tervező
munka figyelembe veszi a tanuló előzetes tudását, aktuális fejlettségi szintjét, egyéni fejlődési
lehetőségeit, életkori sajátosságait, az értékelés személyiségfejlődésére gyakorolt hatását és a
pedagógiai célokat. Ennek érdekében a kiinduló állapot értékelése (diagnosztikus mérés) egy
tanítási óra, tanulási egység, téma vagy program megkezdése előtt végzett adatgyűjtés. A
diagnosztikus értékelés kiterjedhet a tanulók meglévő tartalmi tudására, aktuális készség- és
képességfejlődési szintjére, hozzáállására, viszonyulására.
Az összegző értékelés minősítő jellegű, de lehet részletes szöveges értékelés is, amely
rendelkezik a fejlesztő, tanulástámogató értékelés jellemzőivel. Az első évfolyam végén a tanuló
összegző értékelése szöveges formában történik.
Csoportbontás, differenciált foglalkozás: a nyelvórákon az igények szerint osztott csoportban
tanítjuk a nyelvet.
Rugalmas órarend
A gimnáziumi diákok egyéni képességeit, haladási ütemét figyelembe vevő rugalmas órarend
kialakítását is engedélyezzük.
Céljai:
1. Az idő személyes beosztására való ösztönzés.
2. Felkészítés az egyetemi óralátogatás szabadságára.
3. Az iskolai monotónia és rutinszerűség megtörése.
4. A tevékenységek szabad kiválasztásának bevezetése az opcionális reál és humán
tárgyak kapcsán.
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5. A szabad tanárválasztás megteremtése a foglalkozásokon, amennyiben a
főigazgató ezt célszerűnek véli.
Tanórán kívüli tevékenységek: balett, kosárlabda, képzőművészeti szakkör, hangszeres oktatás,
úszás, futball, karate.

2.7 A tanulóknak az

intézményi

döntési folyamatban

való részvételi jogai

gyakorlásának rendje (7.§ (1) ag))
A tanulók részvétele
Az egyik előfeltétel és alapkövetelmény, amelyet minden korszerű iskolai együttélési rendszer
megkövetel, az oktatási közösséget alkotó tagok részvételi foka a közösségben.
Nélkülözhetetlen fontosságú olyan részvételi mechanizmusok ösztönzése, amelyek eleget tesznek
a személyes és csoportszükségleteknek. Ha a tanuló a SEK iskolákban kapott oktatás során az
együttműködésen és a párbeszéden alapuló szokásokat sajátít el és ennek megfelelő magatartást
tanúsít, ez máris számos alapvető célkitűzés elérésével egyenértékű.
A tanulói részvétel csatornái az alábbi elemeken keresztül válnak élővé:
1. A rugalmas órarend
2. A diáktanárok
3. A Diákklub
4. A szociális tevékenységek
5. Együttélési rendszer
Az öt felsorolt akció alkalmazására a tanulók érési folyamatának függvényében, fokozatosan
kerül sor. Tájékoztató jelleggel az 1., 2.,3. és 5. pont középiskolás tanulók esetében kerül
alkalmazásra. A 4. pont már az általános iskolától bevezetésre kerül.
Rugalmas órarend
A középiskolás diákok egyéni képességeit, haladási ütemét figyelembe vevő rugalmas órarend
kialakítását is engedélyezzük.
Céljai:
1. Az idő személyes beosztására való ösztönzés.
2. Felkészítés az egyetemi óralátogatás szabadságára.
3. Az iskolai monotónia és rutinszerűség megtörése.
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4. A tevékenységek szabad kiválasztásának bevezetése az opcionális reál és humán
tárgyak kapcsán.
5. A szabad tanárválasztás megteremtése a foglalkozásokon, amennyiben a igazgató ezt
célszerűnek véli.
A tantárgyi szaktanár engedélyével a tanuló távol maradhat a tanóráról, ha rendelkezik „egyéni
órarenddel”. Az „egyéni órarend” engedélyezésének a feltételei az alábbi szempontokon
alapulnak:
1. Személyre szóló projekttel kell rendelkezni az adott tantárgyban.
2. Megfelelő és elegendő tanulási teljesítményt kell nyújtani az adott tantárgyban.
3. Az iskola által az egyéni munkának szentelt helyszínek valamelyikét kell igénybe venni: a
könyvtárat, a labort, az interaktív termet, a videotékát, stb.
4. A tanítás megkezdése előtt a tanár feljegyzi és jelenti ezeket a hiányzásokat a tanulmányi
vezetőnek, aki pedig a tutort tájékoztatja a jelenléti jelentés útján, az odavágó észrevételek
kíséretében.
5. Sosem haladhatja meg az osztálylétszám tíz százalékát a lyukasórát kapó tanulók száma.
6. A tutor nyilvántartást vezet a szabadidőről és annak felhasználásáról (tutori karton).
A szülők előzetes, írásos kérelmére havonta egyszer hiányozhat a tanuló az iskolából, a tutor
engedélyével és az igazgató-helyettes (tanulmányi vezető) tudtával (szabadnap).
A Diáktanárok
Bizonyított tény, hogy nyelvezetben, gondolkodásmódban és érzelmi összehangoltságban sokkal
közelebb áll egymáshoz két tanuló, mint egy felnőtt és egy diák. Erre a realitásra alapozva fejtik
ki tevékenységüket a diáktanárok csoportjai, amelyek oktatási felelősséggel bírnak.
Célok:
1. Az oktatási munka részeseivé tenni a tanulókat.
2. Elmélyíteni a nagylelkűség és a többiek számára tett szolgálat eszméit.
3. Elérni azt, hogy a tanulók saját tapasztalataikon keresztül átéljék a tanári munka
nehézségeit.
4. Kötelezettséget vállaltatni a tanulókkal arra, hogy megfelelően felkészüljenek adott
témákból, amelyeket aztán nekik kell megtanítaniuk a többiekkel, hozzászoktatva őket,
hogy világosan fejezzék ki magukat társaik egy csoportja előtt.
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5. Kiaknázni az abból származó jelentős előnyöket, hogy a diáktanárok és diáktársaik
gondolkodásmódja és kifejezésmódja közelebb áll egymáshoz, ezáltal nagyobb fokú
hatékonyságra törekedve és leküzdve a hagyományos oktatási sémához szorosan
kapcsolódó nehézségeket.
6. A tanárok ily módon jól felkészült segédeket kapnak az ismétlésekhez, szemináriumok
kialakításához, a felzárkóztatáshoz, stb.
A diáktanárok operatív terve:
Osztályonként és tantárgyanként az önként jelentkezők közül diákok csoportjai kerülnek
kiválasztásra, amelyek tagjai egy-egy téma vagy tantárgy diáktanárai lesznek azért, hogy egy
szemináriumot vagy csoportmunkát irányítsanak, előadjanak az egész osztály számára és
segítsenek egy osztálytársuknak vagy egy alsóbb évfolyamba tartozó társuknak. A diáktanárok
legfeljebb heti két modult szentelhetnek e feladatoknak. A diáktanárok bejárhatnak a tanár órájára
azzal a csoporttal együtt, amellyel együttműködnek. A diáktanárok részvétele jelentős súllyal esik
majd latba az iskolai személyi dossziéjukban - mint az jogos is - függetlenül attól, hogy milyen
mértékben javulnak tanulmányaik és milyen új értékekkel gyarapodnak.
Diákklub
A Diákklub létezése az iskola oktatási rendszerén belül arra a felelősségteljes kihívásra ad válasz,
hogy eleget kell tenni bizonyos világos és alapvető fontosságú céloknak:
1. Ösztönözni kell a szükséges szolidaritási szellemet, a szigorúan vett iskolai kontextuson
túl is.
2. Keretet kell biztosítani a diákok számára, amelyben kibontakoztathatják személyes
képességeiket és ambícióikat.
3. Vonzóvá kell tenni számukra, hogy saját maguk valósíthassák meg tevékenységeiket,
valamint ösztönözni kell őket saját tetteik felett érzett irányítási felelősségükre.
4. Intenzívebbé kell tenni a tanárok és a tanulók közötti együttélést túl a tanórák szabta
határokon, ezáltal javul a nélkülözhetetlen oktatási-nevelési arány, amely alatt az
oktatás és a humán képzés (nevelés) aránya értendő.
5. Fel kell vállalnia azt az alapvető szerepet, hogy részt vesz az iskola életében, amelynek
munkájáért felelősséget érez.
A diákklub operatív terve:
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A fenti célok elérése érdekében a Diákklub a megfelelő eszközökkel látja el a demokratikusan
megválasztott irányító szerveit. A tanulók a maguk választotta területek köré csoportosulnak,
amelyek élén egy-egy „területi tag” áll. E területek saját helyiséggel és időponttal rendelkeznek
találkozóik megtartására, amelyeken meghatározzák azokat a tevékenységeket és projekteket,
amelyeket aztán valamennyi tag együttesen visz véghez. Másfelől pedig általános gyűlésekre is
sor kerül, amelyek annak tudatosítására szolgálnak, hogy milyen fontos a csoportélet. A Klub
belső dokumentációs rendet tart fenn, amelyet választott felelősök látnak el: említésre méltó a
Klub iskolaújságban fenntartott rovatának rendszeres vezetése, az elvégzett tevékenységekről
szóló jelentések, a heti pénztárjelentések, amelyeket az adminisztratív igazgató vagy az általa
kijelölt személy ellenőriz, és a jegyzőkönyvvezetés.
A Diákklub működési alapszabálya révén belső döntési és irányítási jogkörrel bír, továbbá
megilleti a Klub vagyonának megőrzési és haszonélvezeti joga, és törekednie kell az együttélés
attitűdjének elmélyítésére, tudva azt, hogy a tanulók integrált oktatási-nevelési fejlesztésében
kivételes fontosságú szervről van szó.
Szociális tevékenységek
A tanulói részvétel nem pusztán arra irányul, hogy önkifejezési csatornákat nyisson meg vagy
kezdeményezésekkel rukkoljon elő, hanem állandó tapasztalatcsere és a szolidaritás-kifejezés
lehetőségét is kínálja a tanulóknak.
Olyan együttműködési megállapodásokat kell előmozdítani és megkötni, amelyek lehetővé
teszik:
1. A koordináció legmagasabb fokát a SEK oktatási központok között.
2. Együttműködést önkéntes intézményekkel (Vörös Kereszt), hivatalos szervekkel vagy
privát központokkal (kórházak, árvaházak, fogyatékkal élők központjai, szeretetházak,
stb.). Ezek a tevékenységek, amelyeket tanárok irányítanak, és amelyek kis
csoportokban folynak. Tapasztalatokhoz juttatják a diákokat a közösségnek nyújtott
szolgálat révén azzal a céllal, hogy tudatára ébredjenek a szociális problémáknak.
3. Iskolán kívüli tevékenységek rekreációs, kulturális és sport célzattal, amelyeken
szolgálati jelleggel tanulók működnek közre.
4. C.A.S. (kreativitás, akció és szolgálat) tevékenységek a Nemzetközi Érettségi program
keretén belül.
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Együttélési rendszer
A tanulói közösségek képviseletét szabályozza.
Céljai:
1. Elősegíteni, hogy a tanulók aktívan részt vegyenek a SEK iskolák együttélési
rendszerében.
2. Megkísérelni, ráébreszteni a tanulókat saját felelősségérzetükre az önfegyelem ellenőrzött
eszközei révén.
3. A pontosság, a fegyelem és a többi csoporttag iránti szolidaritás szokásait úgy kell
beállítani, hogy egybecsengjen az igazságos együttélés társadalmi szükségletével.
4. A fegyelmet a felelősség és a tanulóknak a szabadságon belüli önkormányzásának
szempontjaira kell alapozni. Szabadság alatt a tanulónak az iskolában töltött élete során
rendelkezésére álló felelős cselekvési mozgásterét értjük.
5. Ezt a szabadságot az alábbiak határolják be:
6. Társadalmi és erkölcsi normák.
7. Mindig tiszteletben tartandó iskolai szabályok, amelyeket az Ideárium (eszmevilág), az
Házirend és a Tájékoztató füzet tartalmaz.
A tanulók részvételi lehetőségeinek konkrétabbá tételéhez két tényezőt kell figyelembe venni:
1. A tanulók életkorát.
2. A tanuló különféle cselekvési tereinek összetettségét és azt a felelősséget, amelyet vállalni
tud.
Értelemszerű tehát, hogy a részvétel ütemeit és területeit e két tényező függvényében kell
megállapítani, és a tanuló érettségével és felelősségi fokával egyenes arányban növelhetők azok,
a teljes körű részvétel eléréséig.
Választások:
1. Minden csoport a tanév kezdetekor bonyolítja le a választást, amikor szavazás útján
megválasztja képviselőjét, almegbízottját és szavazati joggal bíró tagját, az illetékes
tutor felügyelete alatt.
2. Minden csoport képviselői, almegbízottjai és szavazati jogú tagjai összesen négy tagot
választanak meg, akik az Osztálytanácsot alkotják, az osztály tutorai összességének a
felügyelete alatt. Közülük megválasztják az elnököt, az alelnököt, a titkárt és a
szavazati joggal bíró tagot, akik a képviselők, almegbízottak és szavazati jogú tagok
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közül kerülnek ki, és annyi tanács jön létre, ahány évfolyam vagy középiskolai szint
van az iskolában.
3. Minden Évfolyamtanács tagjai megválasztanak összesen négy tagot, akik a
Diáktanácsot alkotják az illetékes tanulmányi vezető felügyelete alatt: az elnök, az
alelnök és a titkár az Évfolyamtanácsok hasonló tisztséget viselői közül kerülnek ki, és
lesz még három képviselő a szavazati joggal bíró tagok közül, tiszteletben tartva az
évfolyamok vagy szintek közti arányosság elvét.
4. A Diáktanács a tagjai közül kiválaszt három személyt, akik a tanári munkacsoportok
által megválasztott három tanárral, a pszichológussal, a tanulmányi vezetővel és az
igazgatóval együtt alkotják az Orientációs Tanácsot.
Képviselő:
Ő a csoport képviselője a tanárok, a tutor és a tanulmányi vezető előtt. Funkciói:
5. Koordinálja a szavazati joggal bíró tagok által előterjesztett kulturális és rekreációs
rendezvényeket, a tutorral egyetértésben.
6. Egyeztet a vizsgaidőpontokról a tanárokkal.
7. Tanítási időn kívül összehívja a csoportképviselők megbeszéléseit.
8. Felelős a csoportért minden, a hatáskörébe tartozó szempontból.
Almegbízott:
Funkciói:
1. Együttműködik a képviselővel valamennyi funkciója teljesítése során.
2. Távollétében helyettesíti a képviselőt.
3. A képviselővel együtt előkészíti és koordinálja az Évfolyamtanács megbeszéléseit.
4. Együttműködik a tanárral a szükséges anyagok előkészítésében: térképek, diák,
írásvetítő, számítógép, videó, stb.
5. Gondoskodik az osztályterem eszközeinek tökéletes megóvásáról és a terem maximális
rendben tartásáról.
6. Kéri a tanulmányi vezetőtől a szükséges karbantartási anyagokat.
Szavazati joggal bíró tag:
Funkciói:
1. Pozitív légkört teremt a csoporton belüli együttéléshez.
2. Segíti a többi tisztség megfelelő betöltését.
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3. Kulturális és rekreációs foglalkozásokat indítványoz társai körében.
4. Helyettesíti az almegbízottat annak távollétében.
Az Évfolyamtanács
A tanulók azon szerve, amely ugyanazon évfolyam különböző tanulócsoportjainak
tevékenységét tereli mederbe. négy tagja van: elnök, alelnök, titkár és szavazati joggal bíró tag.
Testületi funkciói:
1. Előmozdítja az eszmecserét és az együttélést az évfolyam valamennyi tanulója között.
2. Elősegíti olyan tevékenységek megvalósítását, amelyekben az egész évfolyam részt
vehet (videókonferenciák, koncertek, kirándulások, utazások, stb.).
3. Ügyel az évfolyam tanulói és tanárai közötti korrekt és szívélyes viszonyra.
Az elnök funkciói:
1. Összehívja és levezeti a tanács üléseit, moderátorként szerepelve azokon.
2. Közli az iskolavezetéssel a Tanács határozatait és javaslatait.
Az alelnök funkciói:
1. Együttműködik az elnökkel funkciói teljesítése során.
2. Távollétében helyettesíti az elnököt.
3. Egyezteti az évfolyam valamennyi csoportjának javaslatait.
A titkár funkciói:
1. Jegyzőkönyvbe veszi az ülések határozatait és átadni a jegyzőkönyvet a Tanács tagjainak
és a igazgatónak.
2. Megtervezi a napirendet és a tanácskozás helyszínét.
3. A Tanács tagjainak rendelkezésére bocsátja a megtárgyalandó témákra vonatkozó
szükséges információkat.
A szavazati joggal bíró tag funkciói:
1. Tájékoztatja az évfolyamokat a meghozott döntésekről.
2. Együttműködik a Tanács többi tagjaival.
3. Javaslatot tesz tevékenységek megvalósítására az évfolyam csoportjainak javaslata
alapján.
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A Diáktanács
Ez a tanulók azon szerve, amely a különböző évfolyamok valamennyi iskolai és iskolán kívüli
tevékenységét mederbe tereli. Összegyűjti a tanulók véleményét és javaslatokat tehet az
intézmény vezetőinek, pedagógusainak. Véleményezi a tanulók nagyobb közösségét érintő
kérdéseket. négy tagja van: elnök, alelnök, titkár és az együttélésért és nemzetközi kapcsolatokért
felelős képviselő.
Testületi funkciói:
1. Kulturális események, múzeumlátogatások kezdeményezése, kereskedelmi és ipari
intézmények, könyvtárak, konferenciák, stb. megtekintésének felvetése.
2. Az együttélésben való részvétel rendszeres tanácskozások útján, és a negatív attitűdöket
illetve magatartásformákat tanúsító tanulók ügyének megvizsgálása.
3. Az Orientációs Tanácsba történő integrálódás.
4. Az iskola valamennyi tanulójának szerepeltetése ebben az együttélési rendszerben.
5. Folyamatos tájékoztatás révén érdeklődésük felkeltése a tervezett tevékenységek iránt.
6. Egészséges együttélés elérése a tanuló-tanár és a tanár-tanuló viszonyban, továbbá a
tanulók esetében egymás között, megteremtve a hozzá alkalmas légkört.
7. Elérni, hogy a tanulók képviselői tudatára ébredjenek annak, hogy a rájuk bízott ügyek
intézését pozitívan kell megoldani.
8. A célszerűnek vélt javaslatok közvetítése a megfelelő személyeknek a részvétel
fokozása érdekében.
Az elnök funkciói:
1. A tanácsok összehívása és levezetése.
2. Moderátorként való közreműködés.
3. A napirend összeállítása.
4. A Tanács többi tagja által kezdeményezett tevékenységek átnézése és befejezése.
5. A tanulmányi vezető tájékoztatása az elfogadott határozatokról.
6. A tanuló tutorának tájékoztatása a tanácsülések eredményeiről.
7. A harmonikus együttélés elősegítése valamennyi tanuló között.
Az alelnök funkciói:
1. Távollétében az elnök helyettesítése.
2. Egyeztetni és előkészíteni az elnök megbeszéléseit, és segíteni neki azok során.
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3. Összekötő kapocsként működni valamennyi tanuló között.
4. Ügyelni a tanulók rendelkezésére álló eszközök helyes használatára.
A titkár funkciói:
1. A napirend megtervezése az elnökkel.
3. Valamennyi ülésről jegyzőkönyv felvétele a jegyzőkönyvek könyvébe, amelyet átad a
Diáktanácsnak és a igazgatónak.
5. A Tanács tagjainak a szükséges információkkal való ellátása.
6. Kulturális és rekreatív tevékenységek szervezése.
Az együttélésért és a nemzetközi kapcsolatokért felelős képviselő funkciói:
1. Őrködik az együttélés szabályainak betartása felett az iskolában, a pavilonban, az
udvarokon, az étkezőben és az utakon.
3. Feltárja a meglévő problémákat és igyekszik megtalálni a legjobb megoldást.
7. A tanulók egymás közti és a tanárokhoz fűződő kapcsolatainak javítására törekszik.
8. Arra törekszik, hogy társai megfelelő körülmények között fejthessék ki a tevékenységüket.
9. Előmozdít látogatásokat és kapcsolatfelvételeket külföldi oktatási központokkal.
10. Foglalkozik más oktatási központok hozzánk látogató tanulóival.

2.8 A szülő,

a tanuló,

a pedagógus iskolai együttműködésének formái,

a

továbbfejlesztés lehetőségei (6. § (2) e), 7.§ (1) ah))
A szülőket minden tanév elején az óvodapedagógusok, illetve az osztályfőnökök tájékoztatják a
következő nevelési év/ tanév megkezdéséhez szükséges tankönyvekről és taneszközökről.
A szülők vagy törvényes képviselők az intézményvezetővel, a tanulmányi vezetőkkel, a
pszichológussal, az igazgatóhelyettessel, a tutorral, az óvodapedagógusokkal vagy a tanárokkal
tartott megbeszéléseire a nevelési év/ tanév folyamán megállapított napokon és időpontokban
kerül sor, mindig arra törekedve, hogy a szülők a lehető legtágabb tájékoztatást kapják
gyermekük fejlődéséről, illetve tanulmányi előmeneteléről.
Az igazgatóság, a tanulmányi vezetőség és elsősorban a tutorok tájékoztatják a szülőket
gyermekeik fejlődéséről, illetve tanulmányi előmeneteléről, és közös megegyezéssel összetett
programokat dolgoznak ki, amelyek a gyermek/tanuló sokoldalú fejlődését hivatottak elősegíteni.
A szülők és a pedagógusok az óvodai és iskolai diáknaptár segítségével tájékoztatják egymást a
tanulóval kapcsolatos észrevételekről.
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A diáknaptár segít megszervezni a tanuló napi tanulmányi munkáját, mert tükröződnek benne a
tanuló által végzett különböző jellegű tevékenységek.
Az óvodai és iskolai diáknaptárt a szülőnek hetente alá kell írnia, ezzel igazolja, hogy
tudomásul vette a bejegyzéseket.
Az intézmény működését érintő kérdésekkel kapcsolatban a szülők és a tanulók jogosultak
tájékoztatást kérni az intézmény igazgatójától, ill. az igazgató rendelkezése alapján a tantestület
tagjai is adhatnak felvilágosítást.
A diákok tanulmányi előmeneteléről a diákot tanító tanár, a tutor, a tanulmányi vezetőség és az
igazgatóság adhat felvilágosítást.
Havonta adunk tájékoztatást a különböző tantárgyakban szerzett érdemjegyekről. A tájékoztatás
az óvodás gyermeke esetében a fejlesztési területeken elért eredményeket tartalmazó értesítés, a
tanulók esetében a „Havi ellenőrzés és értékelés” c. dokumentumon keresztül történik.

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák (7.§ (1) ai))
A helyi vizsgarendszer
Minden félév végén a 6-11. osztályos tanulók félévkor szóbeli és/vagy írásbeli vizsgát tesznek
angol, spanyol nyelvből és szóbeli és/vagy írásbeli vizsgát tehetnek, matematikából, magyar
nyelv és irodalomból és történelemből.
A félévi vizsga értékelése úgy történik, hogy a félévi vizsga eredménye 20%-ban számít bele a
félévi jegybe, melynek 80%-át a havi értékelések során szerzett érdemjegyek átlaga adja.
A kapott érdemjegyet az osztálynaplóban a januári illetve a júniusi havi jegy mellé kell beírni.
Osztályozó vizsgák
A tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról és a tanulók magasabb évfolyamba lépésének
megállapításáról az igazgató vezetésével a nevelőtestület dönt.
A különbözeti és köztes vizsgák engedélyezése az intézmény igazgatójának hatáskörébe tartozik.
A továbbhaladás érdekében osztályozóvizsgát kell tennie annak a tanulónak,


akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja és nem
osztályozható, ha a tantestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. (A tanuló
csak eredményes osztályozóvizsga letételével folytathatja tanulmányait magasabb
évfolyamon),
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akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át meghaladta és
érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást az adott tárgyból.

Igazgatói engedéllyel osztályozóvizsgát tehet, aki adott tantárgy helyi tantervi követelményeit a
helyi pedagógiai programban meghatározottnál rövidebb idő alatt kívánja teljesíteni.
A szaktanár által adott félévi vagy tanév végi érdemjegyet utólagosan, osztályozóvizsgán
módosítani nem lehet.
ülönbözeti vizsga
Az igazgató különbözeti vizsga letételét írhatja elő annak a tanulónak, aki átvétellel tanulói
jogviszonyt létesít, és eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott. A vizsga azokra a
tárgyakra, tananyagrészekre, ismeretekre terjed ki, melyeket a tanuló az érvényes tantervekből és
a bizonyítványából megállapíthatóan az átvétel előtt nem tanult.
Javítóvizsga
A továbbhaladás érdekében a jogszabályok, illetve az igazgató által meghatározott időben
javítóvizsgát kell tennie annak a tanulónak:


aki tanév végén elégtelen osztályzatot kapott,



aki az osztályozóvizsga követelményeinek nem felelt meg,



aki az osztályozóvizsgáról neki felróható okból elkésik, távol marad, vagy az
osztályozóvizsgáról engedély nélkül eltávozik.

Pótlóvizsga
Amennyiben a tanuló az osztályozó-, különbözeti vagy javítóvizsgáról fel nem róható okból
távol marad vagy a vizsgát megszakítja, pótlóvizsgát tehet. A pótlóvizsgát lehetőleg ugyanabban
a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótlóvizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni.
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Vizsgatárgyak, vizsgarészek, vizsgaformák
Vizsgatárgy

Írásbeli

Szóbeli

Magyar nyelv és irodalom

x

x

Matematika

x

Történelem

x

x

Angol nyelv

x

x

Spanyol nyelv

x

x

Informatika

x

Természetismeret

x

x

Biológia

x

x

Fizika

x

x

Földrajz

x

x

Kémia

x

x

Ének-zene

x

x

Testnevelés és sport

Gyakorlati

x

x

Rajz és vizuális kultúra

x

Etika

x

x (portfólió)
x

A vizsgán nyújtott teljesítmény minősítése
Az osztályzatokat az alábbi skála alapján alakítjuk ki (írásbelin és a szóbelin is):
0

-

49 % →

1 (elégtelen)

50

-

59 % →

2 (elégséges)

60

-

69 % →

3 (közepes)

70

-

79 % →

4 (jó)

80

-

100 % →

5 (jeles)

Az értékelés alapelvei
A vizsgázót pontokkal értékeljük. A két részből álló vizsgák (tehát a matematika és testnevelés
tárgyak kivételével minden más tantárgy) esetén, a vizsgarészeken szerzett pontok összeadódnak.
A vizsgázó összpontszáma 50%-át az írásbeli, másik 50%-át a szóbeli vizsgán szerezheti meg. A
vizsga végső minősítése elégtelen, ha a szóbelin és az írásbeli vizsgarészen a tanuló nem éri el a
30% -ot.
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A matematika, a rajz és vizuális kultúra és testnevelés tárgyak értékelésének külön szabálya
Az érdemjegyeket a matematika, a rajz és vizuális kultúra és a testnevelés tárgyak esetén is a
fenti százalékhatárokkal számítjuk, ám ezekre a tantárgyakra külön szabályok is vonatkoznak:


matematika: A tanulónak csak írásbeli vizsgát kell tenni. Ha a vizsgázó 15% alatt teljesít,
a vizsga elégtelen, ha 15 és 29% közt, a tanuló szóbeli vizsgát tehet. Ebben az esetben a
két vizsgarész összeredményének kell elérni a 30%-ot.



rajz és vizuális kultúra: A tantárgy osztályozóvizsgájához szükséges portfólió elemeit a
vizsgázónak a szaktanárral egyeztetve az iskolában, tanári felügyelet mellett kell
elkészítenie.



testnevelés:

A

tanulónak

csak

gyakorlati

vizsgát

kell

tenni

az

alábbi

követelménycsoportok mindegyikéből: a) atlétika, b) torna, c) labdajátékok, d)
kondicionáló gyakorlatok, e) szabályok és szakkifejezések. A vizsgázónak az elégséges
szinthez minden követelménycsoportból legalább 30%-os teljesítményt kell elérni.
Értékelés igazolatlan késés, távolmaradás vagy engedély nélküli távozás esetén
A vizsgázó az adott vizsgatantárgyból elégtelen osztályzatot kap, ha a vizsgáról neki felróható
okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. Ebben az esetben a
vizsgázó javítóvizsgát tehet az igazgató által meghatározott időben.
Vizsgaidőszakok


javítóvizsga: augusztus 21 – augusztus 31. között, illetve külön igazgatói engedéllyel
egyéb időpontban.



osztályozóvizsga: egy tanévben egy alkalommal illetve külön igazgatói engedéllyel egyéb
időpontban:



augusztus 21 – augusztus 31. között

belső különbözeti vizsga: szeptember 15. és szeptember 30. közötti időszakban, vagy az
igazgató által kitűzött időpontban

A tanuló tájékoztatása
A diák legkésőbb tizennégy nappal az első vizsgarész előtt tanáraitól kap tájékoztatást a vizsga
anyagáról, a vizsgarészekről. A vizsgázó az igazgatóságon kap felvilágosítást a vizsga
szabályairól, időpontjáról és helyéről, továbbá a vizsgával kapcsolatos jogorvoslati lehetőségről
(felülbírálati kérelem, törvényességi kérelem, független vizsgabizottság előtti vizsga).
Jelentkezés a vizsgákra
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A tanuló az osztályozó-, illetve belső különbözeti vizsgákra az iskolában beszerezhető
formanyomtatványon jelentkezhet a szaktanára és kiskorú tanuló esetén a gondviselő aláírásával.
A jelentkezési határidő az augusztusi osztályozóvizsgák, illetve a belső különbözeti vizsgák
esetében a tanév utolsó tanítási napja. illetve külön igazgatói engedéllyel indokolt esetben egyéb
időpontban.
A jelentkező csak az elutasításról kap értesítést.
Javítóvizsgára nem kell külön eljárással jelentkezni.
Jelentkezés független vizsgabizottság előtti vizsgára
A független vizsga célja:


Osztályzat megállapítása céljából

A tanuló – kiskorú tanuló szülője aláírásával – a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját
megelőző harmincadik napig jelentkezhet az iskola igazgatójánál. Az iskolaigazgató továbbítja a
kérelmet az illetékes Kormányhivatal Oktatási Főosztályára. A független vizsgabizottság által
megállapított jegy a tanuló osztályzata. A szaktanár által adott félévi vagy tanév végi érdemjegyet
utólagosan, osztályozóvizsgán módosítani nem lehet.


Javítóvizsga.

A bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kell a kérelmet benyújtani az iskola
igazgatójához.
A tanulmányok alatti vizsgák rendje
A feladatlapok összeállítása, előkészítése
A témakörök kijelölése, a feladatlapok és a szóbeli tételsorok összeállítása a megbízott szaktanár
feladata. Szintén a megbízott szaktanár feladata a feladatlapok sokszorosítása, a vizsgázó
nevének, osztályának és a számon kért évfolyamnak a feltüntetése, valamint a feladatlapok
lepecsételése. A szaktanár a feladatlapokat legkésőbb a vizsga előtti munkanapon leadja az iskola
igazgatójának.
Az írásbeli vizsgák rendje
A vizsga megkezdése előtt a felügyelő tanár ellenőrzi a vizsgázó személyazonosságát. A
vizsgateremben egy időben padonként egy tanuló vizsgázhat. Az ülésrendet a felügyelő tanár
jegyzőkönyvben rögzíti. A rajzokat ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni. Az
íróeszközről a tanulók maguk gondoskodnak. Fizika, kémia és matematika tárgyakból
függvénytáblázat, zsebszámológép, körző és vonalzó,

történelemből történelmi atlasz
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használható, amelyekről a vizsgázók gondoskodnak. Más tantárgyak esetén a vizsgázó
segédeszközök nélkül dolgozik.
Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként negyvenöt
perc, magyar nyelv és irodalomból hatvan perc. Egy írásbeli vizsga legfeljebb egy év anyagát
kérheti számon. Egy napon egy tanuló legfeljebb két írásbeli vizsgát tehet. A két vizsga közt
pihenőidőt kell biztosítani. A pótlóvizsga harmadik vizsgaként - szükség esetén újabb pihenőidő
beiktatásával - is megszervezhető.
Az írásbeli dolgozatot a szaktanár a vizsgázóétól jól megkülönböztethető színű tollal javítja, a
hibák megjelölésével értékeli (pontozza) és aláírásával látja el. Az írásbeli vizsga feladatlapját a
szóbeli vizsgarész kezdetéig a szaktanárnak ki kell javítania.
A szóbeli vizsgák rendje
A szóbeli vizsgák háromtagú vizsgabizottság előtt történnek. A kérdező tanár csak szaktanár
lehet. A szóbeli vizsgán egyszerre legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat a tanteremben, a tanulók
folytatólagosan, szünet közbeiktatása nélkül vizsgáznak. A szóbeli vizsgán a vizsgázó legalább
nyolc tételből választ, de a tételek száma legalább hárommal több kell, hogy legyen, mint az egy
napon vizsgázók száma. A felelet megkezdése előtt a szaktanár ismerteti a vizsgabizottság
elnökével az írásbeli vizsga eredményét. A tanuló a kérdező tanár által kiadott kérdések
megválaszolására húsz perc felkészülési időt kap. Ezt követően válaszát tíz percben önállóan fejti
ki. A vizsgázó maga döntheti el, hogy a tételeket, feladatokat milyen sorrendben válaszolja,
illetve oldja meg.
Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgán elégtelen érdemjegyet kap, egy alkalommal póttételt húzhat.
Ebben az esetben az adott feleletre járó pontszám megfeleződik.
Amennyiben egy tanuló több tantárgyból is vizsgázik egy adott napon, a különböző tantárgyi
feleletek között legalább harminc perc szünetet kell tartani.
Egy napon egy vizsgázó legfeljebb három szóbeli vizsgát tehet.
A gyakorlati vizsgák rendje
Az informatika gyakorlati vizsgára - jogszabályoknak megfelelően - az írásbeli vizsga szabályai
érvényesek. A testnevelés tantárgy helyi általános vizsgakövetelményei miatt a testnevelés
gyakorlati vizsga kilencvenperces.
A vizsga eredményének kihirdetése
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A vizsga eredményét a vizsgabizottság elnöke vagy a kérdező tanár az utolsó vizsgarész
teljesítése után, legkésőbb az utolsó vizsgarész utáni munkanapon hirdeti ki.
A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai
A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban
zajlanak. A vizsgák idejéről és helyéről a diákok a fentebb leírt módokon értesülnek.
A vizsgázók kötelesek az előre közzé tett vizsgabeosztás szerint a vizsga időpontja előtt tíz
perccel megjelenni az alkalomhoz illő öltözékben. Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem
róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a
válaszadást befejezné
a) az igazgató - ha ehhez a feltételek megteremthetőek - hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott
vizsganapon, vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi
időpontban a vizsgázó pótlóvizsgát tegyen,
b) a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat
értékelni kell.
Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról neki felróható okból elkésik, távol marad vagy a vizsgáról
engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kap, és javítóvizsgát
tehet az igazgató által meghatározott időben.
A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem beszélgethetnek és
a vizsga rendjét nem zavarhatják meg.
Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó feladatlapját,
ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és
visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A felügyelő tanár a szabálytalanság
tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az igazgatónak.
Az igazgató az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság
elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató tanár nyilatkozatát, továbbá
minden olyan tényt, adatot, információt, esemény leírását, amely lehetővé teszi a
szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a felügyelő tanár, az iskola
igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.
A szabálytalanságot elkövető vizsgázó a jogszabályban rögzített büntetésben részesül.
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A vizsgák anyaga
A vizsgák anyaga a helyi tanterv követelményeire épül. A vizsgáztató tanár tájékoztatja a
vizsgára jelentkezőt, milyen témakörökből, milyen tankönyvekből és milyen egyéb forrásokból
kell készülnie (kiadott vázlatok, internetes források, órai vázlatok stb.).
A témakörök kijelölése, a feladatlapok és a szóbeli tételsorok összeállítása során a
tanító/szaktanár szakmai munkáját az igazgató felkért szaktanárral ellenőrizteti. Feladatuk annak
biztosítása, hogy a vizsga követelményei a helyi pedagógiai programban leírtaknak megfelelők,
illetve az egyazon évfolyamon tanuló, azonos tanmenet szerint haladó diákok számára azonosak
legyenek.
A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása
A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az igazgató bízza meg feladatuk ellátásával,
melyről a vizsgát megelőzően legalább egy héttel értesíti az érintetteket.
A vizsga nyílt, azon - legkésőbb a vizsga előtti napon az iskola igazgatójához előzetesen írásban
beadott kérésre - a tanuló szülője, tutora is jelen lehet.
A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában öt
évig meg kell őrizni.
A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák szóbeli
felkészülés alatti jegyzetei. Ezek egy évig őrizendők. A diák, illetve a szülő kérésre a fenti
dokumentumokba betekinthet.

2.10 Felvétel és átvétel, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei (7.§ (1) aj) (7.§
(3))
Az iskolában a tanulói jogviszony felvétellel vagy átvétellel létesül. A felvétel és az átvétel
jelentkezés alapján történik. Az általános követelményeket kiegészítő szempontok az 1.
évfolyamon: az iskolaérettség írásos igazolása, idősebb testvér már az iskola tanulója. A gyermek
már az intézménybe járt óvodába.
A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt.
Beiskolázásunkat nem köti körzethatár. A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és
gyermeke elfogadják az intézmény célját, képzési profilját és pedagógiai programját.
Az iskolába lépés feltétele: felvételi beszélgetés, pszichszomatikus vizsgálat (kommunikációs
készségek, szociabilitás, tolerancia, tanulási képesség, terhelhetőség mérése) Nyelvi szintfelmérő
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teszt. A gimnáziumba történő felvétel esetén, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint
jár el az intézmény.
A beiratkozás módja:


Az újonnan beiratkozó tanulók számára az apa, az anya, a gondviselő vagy a kiskorú
gyámja előzetes kérésére, az Iskola által a megfelelő oktatási szintre előírt képességi
vizsgák sikeres letétele után, anélkül hogy a meghozott végső döntés megfellebbezhető
lenne.



Azon

tanulók

törvényes

képviselőinek,

akik

az

Iskolában

óhajtják

folytatni

tanulmányaikat a következő évfolyamon, kérvényezniük kell a megfelelő helybiztosítást
azon határidőn belül, amelyet az igazgatóság alkalmasnak ítél, betartva az oktatási
hozzájárulás befizetési kötelezettség határidejét.
Az iskola volt növendékeinek gyermekei elsőbbséget élveznek a helybiztosítás szempontjából a
SEK Intézmény bármely iskolájában. A Nemzetközi SEK Intézmény más iskolájából érkező
tanuló beiratkozása automatikus minden olyan esetben, amikor az átiratkozás indokolt.
Az Iskola különböző oktatási szintjeire való bejutáshoz minden esetben megköveteljük a
törvényesen előírt feltételek és az Iskola által meghatározott alkalmassági feltételek teljesítését,
feltéve, ha van szabad hely az Iskolában. Az Iskolába való beiratkozást kizárja, ha a tanulónak
még függőben lévő tantárgyai vannak, vagy ha tanulmányi okból kellett ismételnie valamelyik
előző tanévet.
Az átvétel feltételei:
A tanuló átvételéről az igazgató dönt. Az átvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást
mérlegeljük. A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti
vizsgát, vizsgákat írhat elő, melyet az általa megjelölt határidőig vizsgabizottság előtt teljesítenie
kell a tanulónak.
A felvétel, illetve átvétel elutasításáról az igazgató írásban értesíti a diákot, a gondviselőt. A
felvételről szóló elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az
iskola igazgatójához kell benyújtani - az elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül.
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. Az első tanév megkezdését követően illetik meg
a szociális támogatáshoz való jogok, a különböző részvételi és választási jogok, az iskolai
munkamegosztásban intézményesített együttműködési jogok.
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A tanuló a tantárgyaiból egy, vagy több tanévet rövidebb idő alatt is teljesíthet. Ehhez osztályozó
vizsga iránti kérelmet kell benyújtania az intézmény igazgatójához. Az intézmény igazgatója
engedélyezheti az osztályozó vizsgát.

2.11 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek
Óvodai szakaszban jelentkező beilleszkedési és viselkedészavar
Mind tüneti, mind kezelési szempontból kijelenthető, hogy a közösségben a beilleszkedési, és
viselkedési zavarok valamilyen mélyebb ok/okok megnyilvánulási formája. Ezek nehezen
kezelhető helyzeteket eredményeznek mind a gyermek, mind az óvodapedagógus számára. Ezen
zavarok megjelenési formái és okai igen változatosak lehetnek és az esetek legtöbbjében
egyszerre több ok is meghúzódhat a háttérben. Az eltérő viselkedés általában másodlagos vagy
harmadlagos tünetként jelenik meg, valamely átlagostól és optimálistól eltérő állapot
következményeként, arra ráépülve.
Fontos tény: a legritkább esetben fordul az elő, hogy a gyermek komoly elhatározása
eredményeként viselkedik problémásan a gyermekközösségben vagy a pedagógussal szemben
tisztán ártó szándékkal.
Természetesen a magatartás-, viselkedés- és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek is
speciális segítséget igényelnek. Az óvoda, amelynek egyik legfontosabb feladata a szocializáció,
alkalmazkodást igényel az általa előírt szokás- és szabályrendszerhez. Azok a gyermekek,
akiknek szocializációja sérül, állandó konfliktusba keverednek a szabályrendszerekkel, és ez a
társas viszonyaik zavaraihoz vezet. Ha ezek mértéke meghaladja a pedagógus és a társak által
tolerálható szintet, a gyermek problematikussá válik a rendszer számára.
Beilleszkedési és viselkedészavar általános jelei:


A gyermek érzékenyebben reagál meteorológiai változásokra.



Fáradékonyabb az átlagnál, nehezebben tűri a zajokat, nehezen viseli el a várakozási és
egyéb feszültséget.



Gyakran igényli a pihenést, szünetet, egyedüllétet.



Fokozottabb szüksége van a tevékenységeket meghatározó állandó keretekre, érthető és
követhető szabályokra.



Ingerlékeny.
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Viselkedészavar tünetek:


oppozíciós zavar: negatív, ellenkező, kihívó, engedetlen, szembeszegül, vitatkozik a
felnőttekkel, másokat hibáztat



magatartászavar: agresszió, rombolás, hazugság, lopás, erőszakosság, megbánás hiánya,
lopás, csavargás

Beilleszkedési nehézségek tünetei
Bepisil, esetleg bekakil, kommunikál, tikkel (motoros vagy akusztikus), szorong, fóbiája van,
kényszer-rögeszmés tüneteket mutat, gyakran fáj a feje, hasa, általában rosszkedvű, vagy
szélsőséges hangulatingadozásai vannak, lehangolt vagy ellenkezőleg motorosan nagyon
nyugtalan, elálmodozik, teljesítménye hullámzó, fokozottan fáradékony, visszautasítja az
étkezéseket.
Kiváltó okok:


idegrendszeri

éretlenség:

bizonytalanságok,

még

aktív primitív

mozgáskoordinációs

reflexek,

problémák,

egyensúlyi

rendszer

dominancia-lateralitás

éretlenségek,


anyagcsere zavarok (leggyakoribb a tejfehérje vagy tejcukor érzékenység),



vitaminhiány, mely könnyen okoz ingerlékenységet,



családi visszásságok: eltérő és/vagy ellentétes nevelési attitűd, a család kettészakadása,
válás, testvér megszületése, költözködés, szülők napi időbeosztásának drasztikus
megváltozása, haláleset, családon belül a felnőttek közötti rendszeres konfliktusok,



részképesség problémák/zavarok: beszédészlelés – és beszédmegértési zavar,
szerialitás memória probléma, alak-formalátási zavarok,



látens (rejtve maradt) hallási – vagy látási problémák,



impulzivitás, figyelemzavar és/vagy hiperaktivitás,



az idegrendszer organikus zavarai: autizmus, értelmileg akadályozottság,



szociális érettség zavarai: alulszocializált, szociális izoláció,



érzelmi zavarok: traumát követően.

A viselkedészavar kezelésének stratégiai lépései


megfigyelés szempontsor alapján min.1 héten keresztül írásos feljegyzéseket készítve
táblázatos formában,
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a

megfigyelés

adatainak

elemzése

team

munkában:

fejlesztőpedagógus

+

óvodapedagógus vagy iskola pszichológus+óvodapedagógus,


csoporton belüli megoldási stratégia felállítása team munkában: az adott gyermekkel
érintkező összes felnőtt,



a szülők tájékoztatása személyes megbeszélés keretében előre egyeztetett időpontban, a
megbeszélésről feljegyzés készül,



a megoldások megvalósítása,



a megoldások eredményességének elemzése,



a megoldások folytatása a gyakorlatban a kívánt cél/eredmények eléréséig,



az eredményekről tájékoztatás nyújtása a szülőknek személyes megbeszélés keretében
előre egyeztetett időpontban, a megbeszélésről feljegyzés készül.

Az iskolában minősített viselkedési megnyilvánulások a gyerek családi és iskolai
kapcsolatzavaraival, érzelmi életének sérüléseivel függenek össze. A magatartási problémák egy
részében a gyökerek, a család érzelmi-nevelési körülményeiben kereshetők.
Megelőzés: lehetnek olyan jelzések, amelyek előre vetítik a gondot: közöny, passzivitás,
érzelemszegénység, érdeklődés hiánya, elkülönülés, közömbösség a társak iránt, túlzott félelem,
szorongás, ok nélküli sírás, irigység vagy féltékenység más gyerekkel kapcsolatban,
koncentrációzavar,

teljesítményromlás,

beszédzavar

stresszhelyzetekben,

apró

holmik

eltulajdonítása, stb.
A magatartási zavarok egyik, az iskolában leginkább szembetűnő formája az agresszív
megnyilvánulásokban fejeződik ki. Agressziót vált ki az agresszió látványa, a példa. A
magatartási problémák egy része deviáns viselkedéssé válhat.
A beilleszkedési zavarok leggyakoribb formái:


az együttműködési készség hiánya,



durva hang, durva érintkezési mód,



feltűnni vágyás, imponálni akarás,



agresszivitás, kötekedés,



ellenséges, tekintélyellenes viselkedés,



megbízhatatlanság,



felelőtlenség,



peremhelyzet a csoportban,
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az érzelmi-indulati élet szélsőséges kiegyensúlyozatlansága,



gyenge kudarctűrés.

kiváltó okok:


idegrendszeri éretlenség: még aktív primitív reflexek, egyensúlyi rendszer
bizonytalanságok,

mozgáskoordinációs

problémák,

dominancia-lateralitás

éretlenségek,


anyagcsere zavarok (leggyakoribb a tejfehérje vagy tejcukor érzékenység),



vitaminhiány, mely könnyen okoz ingerlékenységet,



családi

visszásságok:

eltérő

és/vagy ellentétes

nevelési

attitűd,

a

család

kettészakadása, válás, testvér megszületése, költözködés, szülők napi időbeosztásának
drasztikus megváltozása, haláleset, családon belül a felnőttek közötti rendszeres
konfliktusok,


részképesség problémák/zavarok: beszédészlelés – és beszédmegértési zavar,
szerialitás memória probléma, alak-formalátási zavarok,



látens (rejtve maradt) hallási – vagy látási problémák



impulzivitás, figyelemzavar és/vagy hiperaktivitás,



az idegrendszer organikus zavarai: autizmus, értelmileg akadályozottság,



szociális érettség zavarai: alulszocializált, szociális izoláció,



érzelmi zavarok: traumát követően,



problémát okozhat, főleg kamaszkorban a kortársak egymásra gyakorolt negatív
hatása, amikor "rossz társaságba" keveredik a gyerek,



okai lehetnek a magatartási problémáknak az osztályközösségben kialakuló
csoportdinamikai jelenségek, mint például a bűnbakképzés vagy az ellenállás.

Viselkedési zavarok típusai:


oppozíciós zavar: negatív, ellenkező, kihívó, engedetlen, szembeszegül, vitatkozik a
felnőttekkel, másokat hibáztat,



magatartászavar: agresszió, rombolás, hazugság, lopás, erőszakosság, megbánás
hiánya, betörés, lopás, vandalizmus.

A beilleszkedési és viselkedészavar kezelésének módszerei
Kezelési alapelvünk: természetesen a kezelésnek igazodnia kell a zavar okához.
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Kiváltó ok
még aktív primitív reflexek
egyensúlyi
rendszer
bizonytalanságok
mozgáskoordinációs
problémák
dominancia-lateralitás
éretlenségek
anyagcsere zavarok

Módszer
INPP reflex terápia
Delacato alapozóterápia

Kompetens szakember
Reflex terapeuta
Alapozó mozgásterapeuta

Delacato alapozóterápia

Alapozó mozgásterapeuta

Delacato alapozóterápia

Gyógypedagógus

Szakorvosi

Gyermekorvos,
iskolaorvos
vitaminhiány
Szakorvosi
Gyermekorvos,
iskolaorvos
családi visszásságok
Irányított beszélgetések, feltáró Óvodapedagógus,
beszélgetések,
stresszoldás, pszichopedagógus,
családterápia
pszichológus
részképesség
Gyógypedagógiai
Gyógypedagógusproblémák/zavarok
logopédus,
pszichopedagógus
látens (rejtve maradt) hallási Szakorvosi
fül – orr - gégész, szemész
vagy látási problémák
impulzivitás, figyelemzavar Kognitív
viselkedésterápia, Viselkedésterapeuta,
és/vagy hiperaktivitás
gyógypedagógiai módszerek
gyógypedagóguspszichopedagógus
az idegrendszer organikus Gyógypedagógia
Gyógypedagógus
zavarai:
autizmus,
értelmileg akadályozottság
szociális érettség zavarai
Kognitív
viselkedésterápia, Óvodapedagógus,
kalandpedagógia, drámapedagógia
drámapedagógus
érzelmi zavarok
Egyéni terápia
Pszichopedagógus,
pszichológus
Fontos szempontok beilleszkedési és magatartás-zavaros gyermek ellátásához
o Lehetőség szerint a csoportban ne legyen kettőnél több viselkedészavart mutató gyermek,
mert felerősíthetik egymás tüneteit.
o Fontos, hogy a gyógypedagógussal és egyéb segítő szakemberekkel állandó napi kapcsolatot
tartsanak az óvodapedagógusok.
o Alapvető dolog, hogy egy szorongó gyermek érzéseit, a szorongása tárgyát mindig komolyan
kell venni, csúfolás tárgya soha ne legyen.
o A hipermotilis kisgyermek esetében elegendő mozgást kell biztosítani. Fontos a szabályok,
határok nagyon pontos meghúzása, és annak következetes betartása is.
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o Tudatosítani kell a gyermekben, hogy akkor is szeretjük, ha éppen ostobaságot követett el
(nem rád haragszom, hanem arra, amit tettél). Hagyjunk minden lehetséges szituációban
választási lehetőséget, hogy érezze a döntések következményeit, és érezze a bizalmat is!
o A hiperaktivitással általában figyelemzavar is társul. Figyelemzavaros gyermeknél lényeges,
hogy egyszerre csak egy, rövid utasítást kapjon a gyermek (a több utasítás a figyelem
fejlesztésénél kap szerepet), és az utasítást mindig indokoljuk is meg!
o A magatartás-zavaros gyermekekkel szemben nélkülözhetetlen a türelem.
o Ne essünk abba a hibába, hogy a viselkedészavaros gyermeket kikiáltjuk az óvodai csoport
legrosszabb gyerekének, és akkor is őt büntetjük, amikor éppen nem ő volt a konfliktus
kirobbantója.
o Minden apró sikernek, minden apró viselkedésben beállt pozitív változásnak nagyon kell
örülni, állandó és azonnali megerősítésre van szükség, mert ez motiválja majd a gyermeket a
további változásra. Ezáltal tudja meg, hogy ahogyan viselkedett egy szituációban, az jó volt.
o Elengedhetetlen az együttműködési készség a gyermekek nevelésében közreműködő más
személyekkel és természetesen a szülői házzal.
o Kiscsoportos munkák szervezésénél azonban mindig ügyelni kell arra, hogy társaitól kellő
segítséget kapjon. A csoport valamennyi tevékenységébe be kell vonni az integrált
gyermeket, s mindig olyan feladattal kell ellátni, amelyet eredménnyel el tud végezni.

2.12 A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok (6. § (2) d))
A gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkáját az évente elkészített munkaterv alapján végzi. (2.
sz. melléklet) Kapcsolatot tart a tutorokkal (osztályfőnökökkel).
Az iskolában pszichológus működik, aki az egyéni és csoportos problémák megoldásában a
tutorokkal együtt segít.

2.13 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
Az iskolában a tehetséggondozás vagy a felzárkóztatás tanórán kívüli foglalkozások keretében
történik, az egyéni igények és szükségletek figyelembe vételével. Az egyéni foglalkozást
kezdeményezheti az iskola és a szülő. A szülő írásbeli kérésére speciális esetben az igazgató
engedélyezheti a tanórai keretben történő felzárkóztatást. (pl. magyar mint idegen nyelv
foglalkozáson való részvételt külföldi tanuló esetében.)
A speciális foglalkozásokra a tanórán kívüli foglalkozások rendje vonatkozik.
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2.14 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység (6. § (2) c))
A szociális hátrányok enyhítése érdekében az intézményben gyermekvédelmi felelős működik.
Mivel hatékony gyermekvédelmi munka csak a nevelőtestület aktív közreműködésével
képzelhető el, ezért különösen nagy felelőssége van ebben a tutoroknak. Az egyéni kérelmek
elbírálása igazgatói hatáskör. Az ő engedélyével kaphatnak indokolt esetben kedvezményeket a
tanulók. (Pl. az oktatási hozzájárulás befizetésének kedvezményes ütemezése, egyedi esetben
ösztöndíj a fenntartó jóváhagyásával.)

2.15 A gyermek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések (6. § (2) h))
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében elsősorban a tudás megszerzését és alkalmazását
szolgáló pedagógiai eljárások mellett szükséges az olvasási-számolási problémák (dyslexia,
dysgráfia, dyscalculia) gyors felismerése és preventív kezelése.
Az a tanuló, aki a Rehabilitációs és Szakértői Bizottságtól, vagy a Pedagógiai Szakszolgálattól
szakvéleménnyel rendelkezik, kérelemmel fordulhat az intézmény igazgatójához, hogy a
szakvéleményben foglaltaknak érvényt szerezzen. A kérelmet az intézmény igazgatójának kell
benyújtani. Az igazgató határozatot hoz a szakvélemény és a kérelem alapján, hogy milyen jogok
illetik meg a tanulót az esélyegyenlőség biztosítására.

2.16 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési,
minőségbiztosítási rendszere
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási
rendszere az általánosan elfogadott minőségbiztosítási kritériumok szerint történik, erre külön
dokumentum készül.

2.17 Elsősegély-nyújtási alapismeretek (7.§ (1) ak))
Az elsősegélynyújtás olyan egészségügyi beavatkozás, melyet bárki - laikus vagy valamilyen
egészségügyi képzettséggel rendelkező személy - elvégezhet a sürgősségi ellátás megkezdése
előtt azért, hogy a baleset vagy hirtelen egészségkárosodás következményeit elhárítsa.
A felmérések sok esetben azt mutatják, hogy az életveszélyes sérültek életesélyeit az első 3-5
perc lényegesen meghatározza. Ez az az időintervallum, amikor a szakszerű segítség még
feltehetően nincs a helyszínen, így a sérült életesélyei a laikuson múlnak. Ezen ismeret
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birtokában mindenki számára érthetővé válik, hogy miért tartozik az egyik legfontosabb
társadalmi érdek közé az elsősegély-nyújtási ismeretek széleskörű terjesztése. A jelenleg
érvényes törvényi szabályozás meghatározása szerint: "(mindenkinek) ...kötelessége - a tőle
elvárható módon - segítséget nyújtani, és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi
szolgáltatót értesíteni, amennyiben sürgős szükség, vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli,
illetve arról tudomást szerez."
Minden tanév kezdetekor diákjaink átfogó balesetvédelmi oktatásban részesülnek.
A mentők telefonszáma az iskolában a nevelői szobában és a titkárságon is jól láthatóan, került
elhelyezésre.
Intézményünkben az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátíttatása a tanulók életkori
sajátosságait figyelembe véve fokozatosan történik.
Szinterei:
1-4.

osztály:

környezetismeret órák

5-8.

osztály:

osztályfőnöki és biológia órák

9-12. osztály:

osztályfőnöki és biológia órák

Külső segítők:

háziorvos, védőnő.

2.18 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát
segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
A felszerelések jegyzékét a 3. sz. melléklet tartalmazza
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3 Az iskola helyi tanterve
3.1 A választott kerettanterv megnevezése (7.§ (1) ba))
A megadott kerettanterveket használjuk az általános iskola 1-4. évfolyamára, az általános iskola
5-8. évfolyamára és a gimnáziumok 9-12-. évfolyama számára.

3.2 Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai.
foglalkozások és óraszámaik, az előírt tananyag és követelménye (7.§ (1) bb))
NAT szerinti műveltségi terület

Tantárgy neve

Magyar nyelv
Magyar irodalom

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Tánc és dráma
Mozgóképkultúra, médiaismeret
Angol nyelv
Spanyol nyelv
Matematika
Történelem
Társadalmi ismeretek
Erkölcstan 1-4.
Etika 9-12-.
Földrajz
Környezetismeret 1-4.
Természetismeret 5-6.
Biológia 7-8.
Biológia 9-12.
Fizika
Kémia
Ének-zene
Vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Informatika
Technika
Modellezés
Háztartástan
Közlekedés
Emberismeret
Állampolgári ismeretek
Pályaorientáció
Közlekedés
Testnevelés
Tánc és dráma

Angol nyelv
Spanyol nyelv
Matematika
Ember és társadalom

Földünk és környezetünk
Ember és természet

Fizika
Kémia
Művészetek

Informatika
Életvitel és háztartási ismeretek

Osztályfőnöki

Testnevelés és sport
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A tantárgyi programok, az adott tantárgy feladatával, céljaival, követelményrendszerével,
értékelési sajátosságaival,

taneszköz

igényével

a következő

weboldalon érhetők el:

http://www.ofi.hu/kerettanterv-2012/kerettanterv#_KERETTANTERVEK helyett:
2018-tól: http://ofi.hu/node/158183.
Tanterveink megegyeznek az OFI kerettanterveivel, illetve azokra épülő változatok.
Kötelező és kötelezően választható tantárgyak heti óraterve: 4. sz. melléklet Kerettanterv
szerinti órafelosztás szerint

3.3 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának
elvei (7.§ (1) bc))
A szép kivitelű, esztétikus, a tananyagtartalomhoz legjobban illeszkedő tankönyvek kiválasztását
szorgalmazzuk.
A gyakorlatban már tesztelt, jól bevált tankönyvek alkalmazását helyezzük előtérbe.
Olyan tankönyv kiválasztását helyezzük előtérbe, amelyben megfelelő arányú az elmélet és a
gyakorlat.
Az ismeretelsajátításhoz a legcélravezetőbb taneszközök kiválasztását helyezzük előtérbe.
A tanulókat önálló ismeretszerzésre buzdítjuk, ezért a tananyagtartalom elsajátításához szükséges
eszközt a tanuló maga is megválaszthatja, ill. elkészítheti.

3.4 A

Nemzeti

alaptantervben

meghatározott

pedagógiai

feladatok

helyi

megvalósításának részletes szabályai (7.§ (1) bd))
Pedagógiai feladatok megvalósítása:


tanulási módszerek kialakítása,



iskolai fegyelem és figyelem,



kötelességérzet kialakítása,



motiváció megteremtése,



tanulásszervezés,



teljesítmények növelése,



kulcskompetenciák megalapozása,



együttműködési készség fejlesztése,



a tanulói tudás megalapozása,
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mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk
a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait,



•a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával,



az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni,



az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani,



az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével,
az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a
barátságban, a csoportban,



a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása,



a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a
tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő
értékelésük,



a

személyiség

erkölcsi

arculatának

értelmi

és

érzelmi

alapozásával;

helyes

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával,


a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az
önművelés alapozásával,



fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív- interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat.



A középiskolai nevelés - oktatás alapvető feladata a változó és egyre összetettebb
tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése,
bővítése, az egész életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása.
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3.5 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja (7.§ (1) be))
Az Nkt. 97. § (6) bekezdése kimondja, hogy mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás
első, ötödik, kilencedik évfolyamain 2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben
kell megszervezni.
Az ezeken az évfolyamokon alkalmazott helyi tantervbe legalább heti öt testnevelés órát kell
beépíteni. A többlet testnevelési órákkal a tanuló kötelező tanórai foglalkozásainak száma
megnövelhető. A többi évfolyamon a minden napos testmozgást kell kifutó rendszerben
megszervezni.
Ebből az következik, hogy a következő tanévekben a heti 5 óra testnevelés megszervezése csak
az 1., 2., 5., 6., 9. és 10.évfolyamokon kötelező,a többi évfolyamon, tehát például minden
évfolyam valamennyi osztályában csak lehetőség.

3.6 A

választható

tantárgyak,

foglalkozások,

továbbá

ezek

esetében

a

pedagógusválasztás szabályai (7.§ (1) bf))
A szülő aláírásával igazolja a kiválasztott tantárgyat vagy foglalkozást. A tantárgyválasztást, csak
a tanév végén kérhető írásban. Amennyiben megoldható, a változtatást az igazgató hagyja jóvá.
A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus-erőforrásainak optimális kihasználásával készül úgy,
hogy minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. Ugyanakkor
tantárgyfelosztásunknak biztosítania kell azt is, hogy minden pedagógus számára heti 22-26 óra
tanítási órát vagy egyéb foglalkozást biztosítson. Az iskola méretéből adódóan a pedagógusok
szülői-tanulói oldalról történő kiválasztására ezért általában nincs lehetőség. Pedagógiai
programunk szerint a tanulók csak a 11. évfolyamon választhatnak az érettségire felkészítő
tantárgyak közül. Az iskola szeptemberben tájékoztatja a tanulókat, hogy a tárgyat melyik
pedagógus fogja tanítani.

3.7 Érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyből az intézmény felkészítést tart (7.§
(1) bg))
Emelt szintű érettségire való felkészítés a következő tantárgyakból kérhető:
magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, spanyol nyelv, biológia, fizika,
kémia, földrajz.

65

Az emelt szintű érettségire való felkészítésre az igényt írásban kell leadni legkésőbb a 10.
évfolyam május 15-ig. Az emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások beindításáról az
intézményvezető dönt.

3.8 A középszintű érettségi vizsga témakörei (7.§ (1) bh))
A középszintű érettségi vizsga témaköreit az 5. sz. melléklet tartalmazza.

3.9 A 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez az emelt
szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények a Nat és az
érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002 (V. 24) OM rendelet
alapján 7. § (1) bq
Az emelt szintű érettségi részletes vizsgakövetelményei a 40/2002 (V. 24) OM rendeletben
találhatók tantárgyakra lebontva, ezért nem célunk, hogy a Pedagógiai programunkban ezeket
ismertessük, csupán azon kompetenciák fejlesztési feladatait soroltuk fel tantárgyanként, amelyek
kialakítása két évfolyamon keresztül az emelt szintű érettségire történő felkészítést képezik.
3.9.1 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának
részletes szabályai, amelyek az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítést
szolgálják
Nevelő és oktatómunkánk során


a tanulókat 12-14 éves kortól az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás képességére
fejlesztjük,



a tanulókat érdeklődésüknek, képességeiknek és tehetségüknek megfelelően készítjük fel
a továbbtanulásra,



a jogok és a kötelességek törvényes gyakorlását alapozzuk meg, felkészítjük a tanulókat a
társadalomba való beilleszkedésre,



szorgalmazzuk a tanulók önművelését,



önálló munkára és gondolkodásra nevelünk, a diákokat a tanulási tevékenység tudatos és
intenzív alkalmazására serkentjük,



fejlesztjük és bővítjük az együttműködésre építő kooperatív tanulási technikákat és
tanulás-szervezési módokat,
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fejlesztő értékeléssel és az önértékelés növelésével, az önismeret alakításával tudatosítjuk
az együttműködés értékének fontosságát a családi, a társas, a baráti kapcsolatokba

3.9.2 Intézményünkben a következő tárgyakból készítjük fel emelt szintű érettségi vizsgára
diákjainkat:
o Magyar nyelv és irodalom
o Matematika
o Történelem
o Élő idegen nyelv angol, vagy spanyol
o Biológia
o Fizika
Több jelentkező esetén a vezetőség mérlegeli, hogy más tantárgyakból is megszervezi az emelt
szintű érettségi vizsgára való felkészítést. Ha a felsoroltakon kívül más tantárgyból is készítünk
fel tanulókat, akkor a tantárgyra vonatkozó az oktatásban alkalmazandó fejlesztési feladatainkat
az éves munkatervünk tartalmazza.

3.10 Előrehozott nyelvi érettségi- tanórák látogatása
Az eredményes előrehozott érettségi vizsgát tett tanuló számára az adott tantárgy tanóráinak
látogatása továbbra is kötelező, annak érdekében, hogy tudását szinten tartsa. A további
évfolyamok félévi, illetve évvégi osztályzatai megegyeznek az előrehozott érettségi vizsga
megkezdése előtt tett osztályozóvizsgán szerzett osztályzattal (20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 74. § (6))
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Tantárgyankénti fejlesztési feladatok részletezése
Magyar nyelv és irodalom
Fejlesztési feladatok, kialakítandó kompetenciák
1. Szövegértés


Információk feldolgozása és megítélése.



Információk célirányos és kritikus használata: kiválasztás, újrarendezés a téma és az
olvasási cél összefüggésében.



Nyomtatott és elektronikus információforrások ismerete és használata (pl. egynyelvű
szótár, antológia, kézikönyv, lexikon, enciklopédia, írott és elektronikus sajtó; CD-ROM,
Magyar Elektronikus Könyvtár). A célirányos, etikus és kritikus információhasználat.



Nyelvi, kommunikációs és irodalmi ismeretek alkalmazása nyomtatott és elektronikus
információforrások szövegeinek értelmezésében, létrehozásában, összehasonlításában,
megítélésében.



Személyes állásfoglalás kialakítása különféle gondolatokról, ismeretekről, véleményekről.



Irodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése.



Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása a műfajnak és az adott szempontnak
megfelelően.



A gondolatmenet, a kifejezésmód, a műfaj, a szerkezet, a grammatikai szerveződés, a
stílus jelentéshordozó szerepének megfogalmazása szépirodalmi, szakmai-tudományos,
publicisztikai és gyakorlati szövegek értelmezésével, összehasonlításával, értékelésével.



Annak bemutatása, hogyan hordozza és fejezi ki az irodalom különböző korok és emberek
tapasztalatait, élményeit, gondolatait, erkölcsi megfontolásait.



Szövegen belüli és szövegek közötti jelentésbeli utalások megfogalmazása.



A cél, a kommunikatív kontextus meghatározása, a szerzői vélemények, álláspontok
felismerése, rekonstruálása, értékelése írott megnyilatkozásokban.



Olvasmányokra való tárgyszerű, illetve a személyes érintettséget is kifejező reagálás
különböző írásbeli és szóbeli közlésmódokban, a műfaji normák és a címzettek
figyelembevételével.
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2. Írásbeli szövegalkotás


Széles körű olvasottságon alapuló tájékozottság és személyes vélemény megfogalmazása
különböző témákban és különböző műfajokban a műfajnak, a témának, a címzettnek
megfelelő szabatossággal.



Tájékoztató, érvelő és esszé-típusú szövegek létrehozása a megadott témákban (pl. a
kulturális örökség; a civilizáció ellentmondásai; az élet minősége, a mindennapi életvitel
döntéshelyzetei; az emberi kapcsolatok, erkölcsi kérdések, érzelmek; a mindenkori jelen
problémahelyzetei,

kérdései,

válaszai;

a

tömegkommunikáció,

az

információs

társadalom).


Írásbeli és szóbeli műfajok felépítési, nyelvhasználati normáinak önálló alkalmazása,
ideértve az önellenőrzés és a javítás képességét.



A megnyilatkozás céljának és tárgyának megfelelő kifejtettségű és stílusú közlés, a
köznyelvi norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható íráskép.



Kérdés, probléma írásbeli megvitatása, érvek megfogalmazása, a téma több nézőpontú
értékelését is magában foglaló önálló vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazása
az érvelés módszerével.



Műalkotások keltette hangulat, élmény, vélemény, álláspont, értékelés kifejezése (pl.
költészetben, szépprózában, színházi előadásban, filmben, épített alkotásokban, a tárgyi
világban, képzőművészetben, zenében).



Gyakorlati

írásművek

szerkezeti,

tartalmi,

nyelvi

normáinak

alkalmazása

(pl.

hozzászólásban, pályázatban, levélben, önéletrajzban, kérvényben).


Az információk célirányos, etikus és kritikus felhasználása.

3. Szóbeli szövegalkotás, beszéd


A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő nyelvi norma követésével
lényegre törő, világos felépítésű, önállóan kifejtett közlés.



A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumainak
alkalmazása élőbeszédben, felolvasásban, memoriter szöveghű előadásában, adott témáról
szóló szóbeli előadásban. A nyelv zenei eszközeinek – artikuláció, beszédtempó, hangerő,
hangsúly, hanglejtés, szünet – kifejező és pontos alkalmazása.
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4. Fogalomhasználat


Szövegértelmezés, olvasmányélmény, személyes állásfoglalás fogalmilag helytálló
bemutatása, előadása.



Erkölcsi, esztétikai, poétikai, retorikai, stilisztikai fogalmak önálló alkalmazása a
beszédhelyzetnek és a témának megfelelően.



Fogalmak összefüggéseinek és változó jelentésének megértése és bizonyítása példákkal.

Kizárólag emelt szinten


Fogalmak értelmezése, meghatározása, összehasonlítása történeti kontextusokban is.



Fogalmak változó érvényességéből következtetések megfogalmazása (pl. a köznyelvi
norma alakulása, az irodalmiság fogalmának változásai).

Az érettségi vizsgán számon kérhető fogalmak körét a Kerettantervek 5-12. évfolyamra érvényes
előírásaiban szereplő fogalmak alkotják.
Matematika
Fejlesztési feladatok, kialakítandó kompetenciák
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok


A vizsgázó legyen képes adott szövegben rejlő matematikai problémákat észrevenni,
szükség esetén matematikai modellt alkotni, a modell alapján számításokat végezni, és a
kapott eredményeket értelmezni.



Legyen képes kijelentéseket szabatosan megfogalmazni, azokat összekapcsolni,
kijelentések igazságtartalmát megállapítani.



Lássa az eltéréseket, illetve a kapcsolatokat a matematikai és a mindennapi nyelv között.



A matematika minden területén és más tantárgyakban is tudja alkalmazni a halmaz
fogalmát, illetve a halmazműveleteket.



Legyen jártas alapvető kombinatorikus gondolatmenetek alkalmazásában, és legyen képes
ennek segítségével gyakorlati sorbarendezési és kiválasztási feladatok megoldására.
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Ismerje a gráfok jelentőségét, sokoldalú felhasználhatóságuk néhány területét, és legyen
képes további felhasználási lehetőségek felismerésére a gyakorlati életben és más
tudományágakban.



Az emelt szinten érettségiző diák ismerje a halmazelmélet alapvető szerepét a mai
matematika felépítésében.

2. Számelmélet, algebra


A vizsgázó legyen képes betűs kifejezések értelmezésére, ismerje fel használatuk
szükségességét, tudja azokat kezelni, lássa, hogy mi van a „betűk mögött”.



Ismerje az egyenlet és az egyenlőtlenség fogalmát, megoldási módszereit (pl. algebrai,
grafikus, közelítő).



Legyen képes egy adott probléma megoldására felírni egyenleteket, egyenletrendszereket,
egyenlőtlenségeket, egyenlőtlenség-rendszereket.



Tudja az eredményeket előre megbecsülni, állapítsa meg, hogy a kapott eredmény reálise.



Az emelt szinten érettségiző diáknak legyen jártassága az összetettebb algebrai
átalakításokat igénylő feladatok megoldásában is.

3. Függvények, az analízis elemei


A vizsgázó legyen képes a körülötte levő világ egyszerűbb összefüggéseinek
függvényszerű megjelenítésére, ezek elemzéséből tudjon következtetni valóságos
jelenségek várható lefolyására.



Legyen képes a változó mennyiségek közötti kapcsolat felismerésére, a függés
értelmezésére. Értse, hogy a függvény matematikai fogalom, két halmaz elemeinek
egymáshoz rendelése. Ismerje fel a hozzárendelés formáját, tudja elemezni a halmazok
közötti kapcsolatokat.



Lássa, hogy a sorozat diszkrét folyamatok megjelenítésére alkalmas matematikai eszköz,
a pozitív egész számok halmazán értelmezett függvény. Ismerje a számtani és mértani
sorozatot.



Az emelt szinten érettségiző diák ismerje az analízis néhány alapelemét, amelyekre más
szaktudományokban

is

(pl.

fizika)

szüksége

lehet.

Ezek

segítségével tudjon

függvényvizsgálatokat végezni, szélsőértéket, görbe alatti területet számolni.
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4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria


A vizsgázó tudjon síkban, illetve térben tájékozódni, térbeli viszonyokat elképzelni, tudja
a háromdimenziós valóságot - alkalmas síkmetszetekkel - két dimenzióban vizsgálni.



Vegye észre a szimmetriákat és az arányokat, tudja ezek egyszerűsítő hatásait problémák
megfogalmazásában, bizonyításokban, számításokban kihasználni.



Tudjon a feladatok megoldásához megfelelő ábrát készíteni.



Tudjon hosszúságot, területet, felszínt, térfogatot mérni és számolni, legyen tisztában a
mérési pontosság fogalmával.



Ismerje a geometria szerepét a műszaki életben és bizonyos képzőművészeti
alkotásokban.



Az emelt szinten érettségiző diák tudja szabatosan megfogalmazni a geometriai
bizonyítások gondolatmenetét.

5. Valószínűség-számítás, statisztika


A vizsgázó értse a statisztikai kijelentések és gondolatmenetek sajátos természetét.



Ismerje a statisztikai állítások igazolására felhasználható adatok gyűjtésének lehetséges
formáit, és legyen jártas a kapott adatok áttekinthető szemléltetésében, különböző
statisztikai mutatókkal való jellemzésében.



Az emelt szinten érettségiző diák tudjon egyszerűbb véletlenszerű jelenségeket modellezni
és a valószínűségi modellben számításokat végezni.



Az emelt szinten érettségiző diák ismerje a véletlen szerepét egyszerű statisztikai
mintavételi eljárásokban.

Történelem
Fejlesztési feladatok, kialakítandó kompetenciák


Ismeretszerzés, források használata



Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása



Tájékozódás térben és időben



Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás
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Az emelt szintű érettségi vizsga egyszerű, rövid választ igénylő feladatainak megoldásához
szükséges

részletes

követelményeket

a

történelem

kerettanterveknek

az

évszámokra,

személyekre, topográfiára és fogalmakra vonatkozó részei tartalmazzák.
Az emelt szintű érettségi vizsga írásbeli részének szöveges (kifejtendő) feladatai és szóbeli tételei
megoldásához szükséges nevek, fogalmak stb. körére vonatkozóan a kerettanterveknek az
évszámokra,

személyekre,

topográfiára

és

fogalmakra

vonatkozó

részei

példaként

értelmezendőek.
Élő idegen nyelv angol, vagy spanyol
Fejlesztési feladatok, kialakítandó kompetenciák
1. Olvasott szöveg értése


autentikus, esetleg kismértékben szerkesztett,



tartalma,

szerkezete,

nyelve

világos,

- tematikusan megfelel a

korosztály

élettapasztalatának és általános érdeklődésének,


megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét
meghaladó ismeretekre,



kiválasztásakor a Témakörök című rész az irányadó,



autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket,
amelyek ismerete nem követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban
nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához.

2. Nyelvhelyesség
A vizsgarészben használt szöveg vagy szövegrészlet:


nehézségi foka alacsonyabb, mint az olvasott szöveg megértését mérő feladatoknál,



autentikus, esetleg szerkesztett,



tartalma, szerkezete, nyelve világos,



tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének,



megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét
meghaladó ismeretekre,



kiválasztásakor a Témakörök című rész az irányadó,
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autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket,
amelyek ismerete nem követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban
nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához.

3. Hallott szöveg értése
Felkészülés vizsgarészben használt szöveghez:


autentikus vagy autentikus hangzású (stúdiófelvétel),



tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének,



megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét
meghaladó ismeretekre,



kiválasztásakor a Témakörök című rész az irányadó,



anyanyelvi beszélők közvetítésével hangzik el,



egy vagy több beszélő közvetítésével hangzik el,



akusztikai minősége kifogástalan,



hossza és tartalma nem terheli meg feleslegesen a vizsgázó memóriáját,



autentikus

jellegéből

adódóan

tartalmazhat

olyan

szavakat,

kifejezéseket,

szerkezeteket, amelyek ismerete nem követelmény az adott vizsgaszinten; ezek
megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához.
4. Íráskészség
A vizsgázó legyen képes


a feladatban megadott kommunikációs szándékokat megvalósítani (lásd Kommunikációs
helyzetek és szándékok című részt),



a megadott témákhoz kapcsolódó szövegeket írni (lásd Témakörök című részt).

5. Beszédkészség
A vizsgázó legyen képes


a megadott helyzetekben és szerepekben, a feladatnak megfelelő kommunikációs
szándékokat megvalósítani (lásd Kommunikációs helyzetek és szándékok című részt),



a megadott témákról szóló beszélgetésekben részt venni (lásd a Témakörök című
részt),



a kommunikációs stratégiákat a szintnek megfelelően, hatékonyan alkalmazni (pl.
beszélgetést elkezdeni, fenntartani és befejezni).
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Biológia
Fejlesztési feladatok, kialakítandó kompetenciák


induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre),



deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből az egyedi esetre),



analógiás gondolkodás (egy már ismert helyzet vagy jelenség és az adott új, ismeretlen
helyzet közötti hasonlóság felismerése),



sorképzés (relációk kezelése),



osztályozás (jellemzők alapján hierarchikus csoportokba sorolás),



kombinatív képesség (megadott elemekből, adott feltételek mellett kombinációk
létrehozása és vizsgálata),



valószínűségi és korrelatív gondolkodás (a múltbeli események alapján a jövőbeli
események valószínűségére következtetés, kockázatbecslés, rizikófaktorok ismerete),



arányossági gondolkodás (két mennyiség együttes változásának vizsgálata: egyenes és
fordított arányosság, telítési görbék),



különböző

adatmegjelenítési

formák

átalakítása

egymásba

(adatokat

táblázattá,

táblázatokat grafikonokká),


az adatok felhasználása bizonyítéknak, érvnek,



kritikai gondolkodás (értékelés, döntések megalapozása, magyarázatok megalkotása
bizonyítékok, érvek, ellenérvek alapján),



változók vizsgálata (függő és független változók felismerése, elkülönítése, a változók
közötti kapcsolatok szisztematikus vizsgálata, kontrollja),



integrált gondolkodás (az egyik szaktudomány tartalmi elemeinek átvitele és alkalmazása
egy másik szaktudomány területén),



modellekben való gondolkodás, modellek értelmezése, az analógiák azonosítása,



problémafelismerési és problémamegoldó képesség (a célhoz vezető nem ismert
megoldási út megtalálása valós, életszerű helyzetekben),



a szaknyelv használata, a fogalmak definiálásának képessége (a követelményrendszer
szerint),
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lényegkiemelés (a vizsgálat szempontjából fontos jellemzők felismerése, megfigyelése,
rögzítése),



struktúrák és funkciók összekapcsolása (következtetés mintázatból annak szerepére),



etikai érzékenység (döntések lehetséges következményeinek mérlegelése).

A vizsgázók legyenek képesek a természettudományi megismeréssel kapcsolatos ismereteket
összetett élethelyzetekben alkalmazni.
Elvárt kompetenciák:


legyen képes alkalmazni alapvető matematikai ismereteit,



megfigyelések, leírások (dokumentáció), összehasonlítások,



egyszerű kísérletek, mérések tervezése, végrehajtása és eredményeik értelmezése (a
kísérlet jellemzőinek ismerete, kontrollok szerepe),



adatok, ábrák kiegészítése, adatsorok, ábrák (köztük diagramok, grafikonok) elemzése,
felhasználása,



hipotézisek,

elméletek,

modellek,

törvények

megfogalmazása,

vizsgálata; téves

információk azonosítása,


ismerje a természettudományos érvelés alapelveit (feltevés megfogalmazása, információk
forrásainak felkutatása, jelölése, megbízhatóságuk értékelése, érvek és ellenérvek
felsorakoztatása, bizonyítékok elemzése, következtetés levonása).

A követelményrendszer adott helyein pontosítja a felsorolt általános kompetenciákat az alábbi
módon:


Tudja, ismerje, alkalmazza: a fogalom jelentésének ismerete, megnevezésének,
felismerésének és értelemszerű használatának képessége.



Tudja magyarázni, értse: a fogalom mögött álló oksági háttér ismerete.



Értelmezze, elemezze: egy összetett helyzet, probléma vizsgálata az adott fogalmak
segítségével.



Fejtse ki: összefüggő írásbeli vagy szóbeli kifejtés képessége.
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Fizika
Fejlesztési feladatok, kialakítandó kompetenciák
A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi
kompetenciák meglétét kell bizonyítania:


ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a modern kor
technikai eszközeinek működésével és azok hétköznapi használatával;



az alapvető természettudományos megismerési módszerek ismerete, alkalmazása;



alapmennyiségek mérése;



egyszerű számítások elvégzése;



egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletek elvégzése, a kísérleti tapasztalatok kiértékelése;



grafikonok, ábrák és folyamatábrák készítése, értékelése, elemzése;



mértékegységek, mértékrendszerek használata;



a vizsga szintjének megfelelő szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban;



induktív és deduktív következtetés;



analógiás következtetés;



adatok, ábrák kiegészítése, adatsorok, ábrák (köztük diagramok, grafikonok) elemzése,
felhasználása;



tudományos és áltudományos szövegek/információk elkülönítése; téves információk
azonosítása;



a napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák lényegének megértése;



a mindennapi életben használt eszközök működésének megértése;



időbeli tájékozódás a fizikatörténet legfontosabb eseményeiben;



a környezetvédelemmel összefüggő problémák felismerése és megértése;



a környezettudatossággal és energiahatékonysággal összefüggő problémák megértése és a
lehetséges megoldási lehetőségek ismerete.



Az emelt szintű fizika érettségi vizsgán ezen túlmenően az alábbi kompetenciák
szükségesek:



az ismeretanyag belső összefüggéseinek, az egyes témakörök közötti kapcsolatok
áttekintése, felismerése;
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integrált gondolkodás (az egyik szaktudomány tartalmi elemeinek átvitele és alkalmazása
egy másik szaktudomány területén);



problémák megoldásában - a megfelelő matematikai eszközöket is felhasználva az
ismeretek alkalmazása;



a fizika tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása;



az adatok, mérési eredmények felhasználása bizonyítékként, érvként;



változók vizsgálata (függő és független változók felismerése, elkülönítése, a változók
közötti kapcsolatok szisztematikus vizsgálata, kontrollja);



hipotézisek, elméletek, modellek, törvények megfogalmazása, vizsgálata;



az alapvető fontosságú tények és az ezekből következő alaptörvények, összefüggések
szabatos kifejtése, magyarázata szóban és írásban;



a mindennapi életet befolyásoló fizikai természetű jelenségek értelmezése;



több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő fizikai feladatok,
problémák megoldása;



időbeli tájékozódás a legfontosabb fizikatörténeti és kultúrtörténeti vonatkozásokban;



a környezetvédelemmel összefüggő problémák megértése és elemzése.

3.11 Nemzetközi érettségi vizsga intézményünkben
A Nemzetközi Érettségi Bizottság 2005 április 5-én hivatalosan elismerte és feljogosította a SEK
Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumot arra, hogy diákjait a nemzetközi érettségire
(International Baccalaureate – IB) felkészítse. Az itt szerzett diploma nemzetközileg elismert;
140 ország számtalan egyeteme fogadja el felvételi vizsgaként, köztük a legrangosabbak, mint az
Oxford, a Harvard, Humboldt, Sorbonne stb.
Az intézményben az első nemzetközi érettségi csoport diákjai 2008-ban kaptak érettségi
bizonyítványt.
Az IB célja és filozófiája
A nemzetközi érettségi (IB) rendkívül igényes és kemény munkát igénylő programot kínál
kétéves felkészítő kurzusában a 17-19 éves diákoknak. A második év végén a tanulónak hat
tárgyból kell vizsgát tennie, amelyet számos ország szakemberei bírálnak el.
Az IB követelményrendszerében ötvözték a különböző országok legjobb tapasztalatait.
Az IB általános célkitűzései a következők:
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Fejleszteni és kiterjeszteni a nemzetközi oktatást, s a közös tanulási tapasztalat
segítségével hozzájárulni ahhoz, hogy az emberek megértsék egymást nemzetközi szinten
is.



Segíteni a diákok mobilitását mind földrajzi, mind pedig kulturális téren, segíteni őket
abban, hogy jól informáltak és megértőek legyenek egymással és a más kultúrát
képviselőkkel szemben is.



Együttműködni a nemzeti oktatási rendszerekkel, s segítségükkel kiegyensúlyozott, de
kemény és állandó megújulásra kész nemzetközi tantervet kidolgozni.

Diplomakövetelmények
A nemzetközi érettségi évfolyamokon a tanítás nyelve az angol.
Az IB program hat tantárgycsoportból áll, a SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és
Gimnáziumban a következő tárgyakat lehet választani:
1. csoport:
Anyanyelv: magyar, angol, kínai, illetve külön engedély alapján bármely nyelv Selftaught (egyéni felkészülés szerinti) program keretében
2. csoport:
Idegen nyelv: angol, spanyol
3. csoport:
"Társadalomtudományok":

történelem,

közgazdaságtan,

földrajz,

pszichológia,

business management
4. csoport:
"Természettudományok": fizika, biológia, számítástechnika
5. csoport:
Matematika
6. csoport:
Művészetek és szabadon választható tárgy a 2-5 csoportokból: vizuális művészet, zene.
7. csoport:
Interdiszciplináris tárgy: Environmental systems and societies
Minden diáknak 6 tantárgyat kell választania, minden egyes tantárgycsoportból egyet.
Legalább három tárgyat (de maximum négyet) emelt szinten, a többit alapszinten kell választani.
Ezek mellett további három követelményt kell teljesíteni:
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Hosszú esszé: kb. 4000 szavas, önálló kutatómunkát igénylő dolgozat elkészítése, melyet
az IB-ban kínált bármely tárgyból lehet írni.



Tudáselmélet: kétéves képzésben való rendszeres részvétel, amely segít a tanulásban, s
környezetünk jobb megértésében.



150 órában kötelező részt venni valamilyen tanórán kívüli kreatív, sport és szociális
segítő tevékenységekben.

A vizsgán a teljesítményt 1-7-ig terjedő osztályzatokkal értékelik. A hat tantárgyból és a
tudományelméleti és hosszú esszékre kapható további 3 pontból maximálisan 45 pont érhetőel. A
diplomához minimum 24 pontot kell kapni.
A programban résztvevő tanulóknak a 10. osztályban írásban kell kérni felvételüket ebbe az
oktatási formába, mely az érettségit megelőző két tanévre szól. A felvételi tesztek, a tanulmányi
eredmény és a nemzetközi érettségi koordinátor és az iskola pedagógusai döntenek arról, hogy a
jelentkezőt alkalmasnak találják-e a programban való részvételre.

3.12 Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának
értékelésében betöltött szerepe, súlya (7.§ (1) bi)) és az iskolai beszámoltatás, az
ismeretek számonkérésének követelményei, formái.
Az

értékelésnél elektronikus

osztálynaplót

a

Mozanaplót,

(sekbudapest.mozanaplo.hu)

használjuk, amely egységes felületen teszi lehetővé az iskola mindennapjai során felmerülő
adatkezelési, szervezési és adminisztrációs feladatok elvégzését és biztosítja a szülők számára is a
tanuló haladásának és tanulmányi eredményének nyomonkövetését.
A félévi és év végi osztályzatok megállapításánál a havi jegyek és a szóbeli vizsgán szerzett
osztályzatokat vesszük figyelembe.
A teljesítménymérés
Az iskolai oktató-nevelő munka ellenőrzése és értékelése illeszkedik a közoktatás modernizációs
szintjeihez, ezért a tanulói teljesítmények mérésekor a kimenet-szabályozás elvét érvényesítjük.
A helyi mérések rendszere a Közoktatási Törvény, a Nemzeti Alaptanterv, valamint az erre épülő
Helyi tanterv követelményein alapul.
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A tanév eleji, év közbeni és tanév végi tantárgyi mérések kellő mennyiségű adatot nyújtanak a
nevelőtestület számára a tanítás-tanulás folyamatáról, másrészt összehasonlító elemzést tesznek
lehetővé az iskola oktató-nevelő munka helyzetéről.
A tanulói teljesítménymérés másik fontos területét a tantárgyi, a folyamati és az átfogó
képességmérések alkotják, melyek szoros kapcsolatban vannak az iskola személyiségfejlesztő
pedagógiai alapelvével. A tanulói teljesítménymérések követelményeit és módszereit a helyi
program és az egyes tantárgyak tantervei tartalmazzák.
Célja: diagnosztikus visszajelzés biztosítása a tanár és a tanuló számára.
Az írásbeli beszámoltatás formái a következők lehetnek:
Írásbeli felelet. Nem a teljes tanulócsoport írja, hanem annak egy része. Célja, hogy elsősorban az elméleti ismereteket is tartalmazó- tantárgyaknál, ahol a tantárgy óraszáma nem éri el a heti 2
órát lehetőséget ad a tanuló számára, hogy a tananyagban való jártasságát bizonyítsa.
Röpdolgozat, feladatlap: Az adott szaktárgyi témakör maximum feléből (új anyag feldolgozó
része/2) a teljes tanulócsoport írja. Kizárólag előzetes bejelentéssel íratható.
Témazáró dolgozat: Egy adott témakör anyagából - előzetes bejelentés és gyakorló rendszerező
ismétlés után - íratott írásbeli munka. A tanulók naponta csak egy témazáró dolgozatot írhatnak,
amit a tanár legalább egy héttel a megíratás előtt bejelent. A dolgozatok időpontjának
egyeztetésére az osztálytermekben található táblázat ad segítséget. A táblázat kitöltése a
szaktanár feladata.
Feladata:
 A tanulócsoport eredményének viszonyítása az országos standardizált értékekhez.
 Következtetés a tanítás és a tanulás hatékonyságára.
 A követelmények teljesítésének szintje alapján a korrekció és a további gyakorlás témáinak
kijelölése.
 A tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményükhöz.
 A tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítmények minősítése
érdemjeggyel.
Módjai:
 Szóbeli felelt (tények, leírások, fogalmak, szabályok, törvények, vitakészség, kísérletek)
 Írásbeli munka,
 Önálló kiselőadás,
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 Óraközi munka,
 Részvétel versenyeken.
Helye a tanítás-tanulás folyamatában:
 Rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órán,
 Rendszeres szóbeli feleltetés az előző órák anyagából,
 Témazáró feladatlapok megoldása témakörönként a tananyag feldolgozása és rendszerezése
után.
Súlypontjai:
 A továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb jelenségek, fogalmak, összefüggések, törvények
ismerete, értelmezése,
 Az ismeretek alkalmazásában elért jártasság, gyakorlottság ellenőrzése,
 Az oktatás eredményeként kialakult képességek ellenőrzése,
 A továbbhaladás feltétele a NAT minimum és a kerettanterv szerint haladók minimum
követelményeinek teljesítése.
A tanulói teljesítmények értékelésének alapja a különféle méréseken elért eredmény. Az írásbeli
számonkérés mellett kiemelt szerepe van a tanulói szóbeli feleleteknek is.
A teljesítmények rendszeres szóbeli értékelése minden pedagógus oktató-nevelő munkájába
folyamatosan beépül, az osztályozás és írásbeli értékelés rendszere évfolyamtól, tantárgytól
függően változhat:


Tantárgyi osztályzatok: a tanulók minimálisan félévente a tantárgy heti óraszámával
megegyező számú osztályzatot kapnak, a tantárgyi osztályzatok száma legalább félévente
kettő. Félévkor és tanév végén tantárgyanként egy-egy osztályzattal történik a tanulói
teljesítmények értékelése. Osztályzatok: kitűnő (csak tanév végén) – jeles (5) – jó (4) –
közepes (3) – elégséges (2) – elégtelen (1)

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a
pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló
magasabb évfolyamba lépéséről.
A tanulók tudásának értékelésére alkalmazott megjelenítési formák
Az összegző értékelés minősítő jellegű, de lehet részletes szöveges értékelés is, amely
rendelkezik a fejlesztő, tanulástámogató értékelés jellemzőivel. Az első évfolyam végén a tanuló
összegző értékelése szöveges formában történik.
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Az első nevelési-oktatási szakasz fő feladatainak megvalósítását leghatékonyabban a fejlesztő,
tanulást támogató értékelés szolgálja, összekapcsolva a diagnosztikus mérésekkel, amelyek
segítik a tanulók hatékony fejlesztését, az aktuális pedagógiai tevékenység meghatározását,
szükség esetén felülvizsgálatát. Az iskolakezdést követő első félévet minden szempontból
bevezető, fejlesztő szakasznak szükséges tekinteni, ezért a pedagógus ebben az időszakban a
szöveges formában megfogalmazott fejlesztő, tanulást segítő értékeléseket elsősorban szakmailag
megalapozott megfigyeléseire építheti. A szöveges értékelés lehetőséget biztosít arra, hogy a
tanuló és a szülő részére a tantárgyi előrehaladásról és a kompetenciák fejlődéséről a pedagógus a
tapasztalatain és a követő méréseken alapuló, részletes tájékoztatást nyújtson.
Az ötödik évfolyamtól kezdődően a tanulók tudásának értékelésekor (az intézményben
működtetett vizsgarendszerrel megegyezően) az osztályzatokat az alábbi skála alapján alakítjuk
ki írásbeli és a szóbeli számonkérésnél egyaránt:
0

-

49 % →

1 (elégtelen)

50

-

59 % →

2 (elégséges)

60

-

69 % →

3 (közepes)

70

-

79 % →

4 (jó)

80

-

100 % →

5 (jeles)

A tanulók szüleivel a tanulók tudására vonatkozó eljárásunkat iskolakezdés előtt ismertetjük, ill.
a honlapunkon minden esetben tájékozódhatnak.
A szöveges értékelést félévkor és tanév végén készítjük el a tanulókról. Az általunk alkalmazott
szöveges értékelési lapok a helyi tanterv 7. sz. mellékletében találhatók.
Ezeket az értékelő lapokat alkalmazzuk a szülők félévi tájékoztatására gyermekük tanulmányi
előmeneteléről. A félév végén az értékelő lapokat a Mozanapló (elektronikus osztálynapló)
felületén juttatjuk el a szülőkhöz. A tanév végén az OM által kiadott hivatalos bizonyítvány
pótlapok elektronikus változatát.
Vizsgák:


A 12. Évfolyam végén érettségi vizsgát tehet a tv. 9. – a szerint.
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3.13 Csoportfoglalkozások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei (7.§ (1) bj))
Iskolánkban lehetőség szerint csoportbontásban tanítjuk a következő tantárgyakat:


magyar nyelv,



magyar irodalom,



matematika,



idegen nyelv,



informatika,

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek
fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.

3.14 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek (7.§ (1) bl) A tanulók
fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket a 6. sz. melléklet tartalmazza.
3.15 A gyerekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések (7.§ (1) bn))
Az esélyegyenlőséget intézményünk valamennyi gyermekének, tanulójának biztosítjuk.
Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi területekre kiterjedően értelmezzük:
a) a nevelésbe/oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi
kérelmek elbírálása,
b) a nevelés/oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás,
c) a teljesítmények értékelése,
d) a neveléshez/oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,
e) a neveléssel/oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés,
f) a nevelésben/oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek
kiadása,
g) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint
h) a nevelésben/oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti a jogellenes elkülönítés az
intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban,
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Az intézményben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, szülői vagy
más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy
kirekesztése.
Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a nevelést/oktatást csak az egyik nembeli
tanulók részére szervezzük meg, feltéve, hogy a nevelésben/oktatásban való részvétel önkéntes,
továbbá emiatt a nevelésben/oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri.
Esélyegyenlőségi célkitűzések intézményünkben:
Olyan körülményeket kell kialakítani, hogy megvalósuljon


a megkülönböztetés megszüntetése,



az egyenlő bánásmód,



az emberi méltóság tiszteletben tartása,



a társadalmi szolidaritás.

3.16 Az óvodai nevelésben a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését
szolgáló speciális fejlesztő tevékenység (11.§ (1) a))
Az integrált fejlesztés az óvodában:
a) a speciális tevékenységek megvalósításakor figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű
gyermek fejlesztésének igényeit,
b) külön gondot fordítunk arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak
leküzdéséhez,
Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek igényeihez igazodó
szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben lehetőleg tapasztalatokkal rendelkező
gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, terapeuta segíti. Az integráltan fejlesztett gyermek számára
biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői bizottság javaslatot tesz.
Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, egyenlő hozzáférése a foglalkozásokhoz,
önmagához mért fejlődése tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbiak
szolgálják:
a) Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet és a
sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk
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megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény
típusához, eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.
b) A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai,
pszichológiai

képességekkel

(elfogadás,

tolerancia,

empátia,

hitelesség)

és

az

együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus:
 szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket,
technikákat alkalmaz,
 a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a
gyermek fejlődésének elemzése alapján –

szükség esetén – eljárásait

megváltoztatja, az adott szükséglethez igazodó módszereket megválasztja,
 egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres,
 alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez,
 együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait,
javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.

3.17 A tanuló magatartása szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, a
tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének
formája. A tanuló jutalmazásának elvei (7.§ (1) bi), (7.§ (1) bo), 7. § (5) a))
A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, formája
Magatartás érdemjegy
Magatartás

Példás (5)

Jó (4)

Változó (3)

Rossz (2)

1. Aktivitás példamutatás

Igen, jó
nagyfokú
Igen

Közepes

Gyenge

Ellene nem vét

Ingadozó

Negatív
Romboló
Szemben áll

Aktívan részt vesz
Befolyást nem
gyakorol
Segítőkész

Közömbös
Nem árt

Érdektelen
Negatív
Közömbös

Betartja

Ingadozó
Gátló
Részben tartja be

Kívánnivalót hagy
maga után
Megfelelő

Udvariatlan,
nyegle
Gyenge

2. A közösségi célokkal
azonosulás érdekeinek
figyelembe vételemunkába való részvétel
3. Hatása a közösségre
4. Törődés társaival
segítőkész
5. Házirend betartása
6. Viselkedés hangnem
7. Fegyelmezettség

Élenjár
Pozitív
Gondos
Betartja, arra
ösztönöz
Kifogástalan
Nagyfokú

Sokat vét ellene
Durva, goromba
Elégtelen
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Magatartásból adott érdemjegyek feltételei:
Példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki:


Közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményének
megfelelő nyilvánításával, valamint példás viselkedésével elősegíti és társait is erre ösztönzi.



Szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte és benne.



A Házirendet megtartja és társait is erre ösztönzi.



Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias.



Fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész.

Jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki:


Részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, iskolai és iskolán kívüli
viselkedése ellen általában nincs kifogás.



A Házirendet és az iskolai együttélés szabályait betartja.



Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias.



Fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos.

Változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki:


A közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyással,
viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni.



A Házirendet és egyéb szabályzatokat csak ismételt állandó figyelmeztetéssel tartja be.



Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben nem udvarias és nem tisztelettudó.



Társai viselkedését közömbösen nézi, nem segíti.



Figyelme ingadozó, munkája pontatlan.

Rossz érdemjegyet kap az a tanuló, aki:


Munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével rossz
példát mutat társainak, hibáit nem látja be.



Közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségnek.



A Házirendet nem tartja meg ismételt figyelmeztetések ellenére sem.



Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle.



Fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik.
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Szorgalom érdemjegy
Szorgalom
1. Tanulmányi
munkája
2. Munkavégzés
3. Ált. tantárgyi
munkavégzés

Példás (5)
Igényes

Jó (4)
Figyelmes

Változó (3)
Ingadozó

Hanyag (2)
Hanyag

Kitartó, pontos,
megbízható
Mindent elvégez

Rendszeres

Rendszertelen

Megbízhatatlan

Ösztönzésre
dolgozik

Önállótlan

Feladatait nem
végzi el

Igen

Keveset

Ritkán

Nem

Igen jó

Jó

Közepes

Gyenge v. nincs

Igen sokszor

Előfordul

Ritkán

Egyáltalán nem

Önálló
munkavégzés
4. Többféle
feladatot vállal-e?
5.Munkabeosztás:
- önellenőrzés
- önállómunka
végzés
6. Tanórán kívüli
információk
felhasználása

A szorgalmat minősítő osztályzat tartalma
Példás
1. Tanulmányi munkában:
Figyelembe kell venni a tanulmányi munka tényezőit:
- Az életkörülményeket
- A képességek szintjét
Igényli tudása bővítését: céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját
Munkavégzése pontos, megbízható
Minden tárgyban elvégzi feladatait.
2. Önállósági szintje:
Önálló a munkában, ellenőrzése rendes
3. Kötelességtudata: magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig felkészült, figyel
és érdeklődik
4. Érdeklődése: az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjedt
Egyes iskolai tárgyakban a tananyagon felül produkál
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Jó
1. Figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi. Az órákra lelkiismeretesen készül
fel. Rendszeresen és megbízhatóan dolgozik.
2. Ösztönző hatásokra: rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát. Tudja, hogy mihez kell
segítséget nyújtania.
3. Általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem árul el.
4. Érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül.
Változó
1. Munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan.
2. Önállóan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát
3. Munkája változékony jellegű
4. Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire
Hanyag
1. Figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el
2. Nem hajlandó munkavégzésre
3. Nem törődik kötelességeivel
4. Érdektelenség, teljes közöny jellemzi
MEGJEGYZÉS: A 2., 3. és a 4. szempontnál figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat.
A tanulók munkájának, neveltségének, teljesítményének tanulmányi előmenetelének és értékelése
A tanulók tanulmányi eredményeinek félévi és tanév végi értékelése


A tanulók értékelése, az általános iskola 1. évfolyamát kivéve, félévenként történik.



A tanulók 1-5 osztályzatot kaphatnak az illető tantárgy tantervének megfelelően. Az alsó
tagozatos tanulók csak szöveges értékelést kapnak.



Az első osztályos tanulók a Tanulmányi Értesítőben található előírásnak megfelelő értékelést
kapnak.



A tananyagot témakörökre osztottuk, ezek tartalma homogén és jól elkülöníthető, így
megkönnyítjük a tanulók munkáját, illetve felzárkózását. A témakörök osztályzásánál a
következő szempontokat kell figyelembe venni: az órai munkára kapott jegyet, amely a
tanuló órai szóbeli feleleteit illetve feladatmegoldását minősíti és a felmérő dolgozatok
jegyeit. Az egyes területek százalékos aránya a végső érdemjegyhez a következő:
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Általános Iskola:

Gimnázium:

Órai munka

25%

Feladatmegoldás

25%

Felmérők

50%

Órai munka

15%

Feladatmegoldás

15%

Felmérők

70%

A diákok elégtelen felmérő dolgozat esetén javítódolgozatot írhatnak. A félévi jegy
megállapításánál a tantestület figyelembe veszi a témazáró dolgozat elégtelen osztályzatát.


Ha az első javítódolgozatára sem kapott elégségest, akkor a következő havi értékelésig
nem kap jegyet vagy félév végéig, amikor a tanár mérlegeli, hogy javíthat-e még a diák.



A félévi jegyet az adott időszakban értékelt témakörökre kapott részjegyek átlaga adja.



A tanuló csak akkor kaphat havi jegyet, ha minden egyes témakörre kapott jegye
elégséges, vagy annál jobb. Ellenkező esetben a tanulónak javító dolgozatot kell írni.

A helyi vizsgarendszer, mint a tantárgyi értékelés része
Minden félév végén a 6-11. osztályos tanulók félévkor szóbeli és/vagy írásbeli vizsgát tesznek
angol, spanyol nyelvből és szóbeli és/vagy írásbeli vizsgát tehetnek, matematikából, magyar
nyelvből és történelemből.
A félévi vizsga értékelése úgy történik, hogy a félévi vizsga eredménye 20%-ban számít bele a
félévi jegybe, melynek 80%-át a havi értékelések során szerzett érdemjegyek átlaga adja.
A kapott érdemjegyet az osztálynaplóban a januári illetve a júniusi havi jegy mellé kell beírni.
3.17.1 A tanulói dokumentumok használati rendje
A tanár felelőssége, hogy a diákok használják a diáknaptárt. A tanulónak minden nap fel kell
jegyeznie a tanórák anyagát és a dolgozatok témakörét és időpontját. A tanár felelősséggel
tartozik azért, hogy a tanulók helyesen használják a diáknaptárt. Erre minden óra elején nagy
gondot kell fordítani, és szokássá kell, hogy váljon.
A tanuló magatartásával kapcsolatos észrevételeket a magatartási értesítőn keresztül, vagy a
tutornak teheti meg a tanár.
A tanulók 1-6. osztályig kötelesek munkafüzetet összeállítani tantárgyak szerint, havonkénti
bontásban. Azokból a tantárgyakból, amelyek heti egy-két órában tanulnak készíthetnek
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kéthavonta összevont munkafüzetet. A munkafüzetet SEK blokklapokból kell összeállítani, mely
minden munkát tartalmaz, időrendi sorrendben és fedőlappal van ellátva.
A tanuló joga az értékelését illetően
A tanuló joga, hogy


Osztályzatairól, a vizsgajegyéről és érdemjegyeiről, a leghamarabb tudomást szerezzen.



Szóbeli felelete értékeléséről és osztályzatáról az adott órán tudomást szerezzen.



Egy évfolyamot rövidebb idő alatt teljesítsen, ennek érdekében a pedagógiai
program helyi tantervében foglaltak alapján osztályozó vizsgát tegyen.



Tájékozódjon a napló rá vonatkozó részéről szaktanári vagy tutori (osztályfőnöki)
felügyelet mellett.



Dolgozatait, annak megírásától számított 7 munkanapon belül értékelve és osztályozva
megtekinthesse és arról másolati költség megtérítése után fénymásolatot kapjon. (érettségi
dolgozatok esetén a határidőt a tanév rendje határozza meg). Indokolt esetben az igazgató
hosszabb határidőt is meghatározhat.



Az érettségi írásbeli dolgozatát a tanuló az intézmény által kihirdetett időpontban
megtekintse, arról a másolati költség megtérítése után fénymásolatot kapjon. Az érettségi
írásbeli dolgozatok megtekintését követő nap 16 óráig a dolgozat javítására vonatkozó
észrevételeit az arra kijelölt személynek átadhassa.

A tanuló az előző témazáró dolgozat kiosztása előtt nem kötelezhető az adott tárgyból újabb
témazáró írására. Egy nap csak egy (indokolt esetben legfeljebb kettő) témazáró dolgozat írására
kerülhet sor, amelynek időpontját legalább egy héttel korábban ki kell tűzni és a tanáriban
kifüggesztett naptáron is jelezni kell.
Az utolsó tanítási héten témazáró dolgozat nem íratható (ez alól kivételt képez a javítódolgozat).
Egy hétnél hosszabb betegség miatti hiányzás esetén a tanulót kérésére mentesíteni kell a felelés
és a dolgozatírás alól, és a mulasztott anyag pótlására haladékot kell kapnia.
A félévi és év végi érdemjegyek megállapításához félévenként min. 3 jegyre (2 témazáró+1
felelet szóban, vagy írásban) van szükség.
Az év végi érdemjegy a teljes évi munka értékelését jelenti.
A fentieken túl a tanuló írásban kérvényezhet egyedi értékelési eljárást az iskola igazgatójától.
Amennyiben azt az iskolaigazgató szükségesnek tartja, a tantestület segítségével, köteles
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megoldani az adott iskolai időszakban az értékelésnél adódó, a szokásostól eltérő egyedi
helyzeteket.
3.17.2 A tanulók értékeléséért felelős szervek
Minden egyes iskola valamennyi tantárgyi osztályát magában foglaló felső szerv a Pedagógiai
Tanács.
A Pedagógiai Tanács tagjai: az intézményvezető, az igazgatóhelyettes és a tantárgyi
koordinátorok és a könyvtáros. A Tanács a főigazgató belátása szerint nyitva áll, hogy abban
bárki más, pedagógiai funkciókat betöltő személy is megjelenhessen és konkrét kérdésekről
tájékoztatást adjon.
Funkciói:
1. Koherenciát és egységességet kölcsönöz az oktatási folyamatnak.
2. Meghúzza az általánosan követendő módszertani irányvonalakat, a Nemzetközi SEK
Intézmény Pedagógiai Programjának megfelelően.
3. Új módszertanokat vezet be a legmegfelelőbb didaktika dinamikusabbá tételére.
4. Meghatározza az értékelési szempontokat és a felzárkóztatási rendszereket a jelen kézikönyv
keretein belül.
5. Munkaközösségek közötti kapcsolatokat hoz létre.
6. Elfogadja az intézmény éves munkatervét az iskolaév megkezdése előtt és végén, illetve a
tanév során, ahányszor csak szükség van rá, az intézményvezető vagy a többi tag belátása
szerint, szükséges esetben korrekciós intézkedéseket foganatosítva.
Az Orientációs Tanács
E szerv feladata elemezni a tanulók viselkedését és attitűdjeit az iskolában, egyéni és csoportos
szinten, végig az oktatási folyamat során.
Az Orientációs Tanács tagjai: az intézményvezető, az igazgatóhelyettes, a pszichopedagógus,
három, a megfelelő tanári munkacsoportokból megválasztott tanár és négy tanuló, akiket a
tanulói évfolyamtanács tagjai közül választanak meg.
E Tanács funkcióit saját definíciója határozza meg.
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Cselekvési eljárások egyedi esetekre:
1. A tutor és az igazgatóhelyettes elhatározza, milyen magaviseletet és attitűdöket kell
megvizsgálni.
2. A tutor ismerteti a helyzetet a Tanáccsal, megfelelő elemzést tárva elé, illetve egy
írásba foglalt szintézist a tanuló fellépéséről. Tárgyalási joggal, ám szavazati jog
nélkül vesz részt.
3. A tanuló szóban ad tájékoztatást, a Tanács tagjai pedig meghallgatják őt, hogy össze
tudjanak állítani egy diagnózist az esetről.
4. A Tanács tagjai zárt ajtók mögött kidolgozzák döntésüket az aktuális adatok és a
tanuló iskolai dossziéja alapján.
5. A főigazgató érvényt szerez a Tanács határozatának.
6. Következetesen nyomon követik annak a tanulónak az alakulását, akinek a
magatartását vizsgálatnak vetették alá, tekintettel arra, hogy az orientáció nem egy
időpillanatból, hanem nagyon sokból áll.
Az oktatás-nevelés állandó, mindennapi folyamat. A tanítás szintjének hirtelen megváltoztatása, a
felsőbb osztályba léptetés vagy az osztályismételtetés valójában önkényes rendelkezések. Sőt,
még a szünidős periódusok is vitathatók. Az oktatási folyamat a személy fejlesztése,
következésképp egy olyan folyamatos vonal, amelyet csak mesterségesen árnyalnak módszertani
ugrások vagy félbeszakítások. A gyermeknek és a fiatalnak saját, személyes tanulási ütemre,
megfelelő módszerre és hatékony támogatásra van szüksége. Egy tutori rendszer jó eredményeket
hozhat, ha a szülők nem tudják vagy nincs kompetenciájuk vállalni annak felelősségét, hogy
végigkövessék a gyermek és a fiatalember fejlődését, különösen pedig abban az esetben, ha
tudatosan úgy döntenek, hogy magasan kvalifikált pedagóguscsapat szakmai segítségét veszik
igénybe.
A SEK Pedagógiai Programban a legkényesebb feladatot a tutor látja el, aki, miután alaposan
elsajátította az Intézményre jellemző tanítási-tanulási folyamatok lényegét és módszertanát,
összekötő kapoccsá válik a tanítvány, annak tanárai és szülei között.
A tutornak mélyrehatóan ismernie kell a diákot.
A multimédiás rendszer, oktatási technológiák azon együttese, amely megkísérli felhasználni
mindazokat a csatornákat, amelyeken keresztül beépíthetők a tanuló tudatába az új tudásanyagok,
jelentések vagy értelmek, olyan mértékben hozza meg gyümölcseit. Amennyire gyakran lép
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interaktív viszonyba a tutor a diák tanulóéveinek előrehaladtával egyre növekvő számú és mind
inkább szakosodott tanárokkal, és együttes erőfeszítéssel készítik fel őt úgy, hogy a legjobb
teljesítményt tudja kihozni magából, csatlakozva a könyvtárak, tudományos laboratóriumok,
számítóközpontok, műhelyek, tornatermek, auditóriumok, videó termek, nyelvi laborok,
színpadok, stb. sajátos tevékenységeihez. Biztosítva ezáltal a tanuló teljes körű belemerülését egy
harmonikus és koherens oktatási univerzumba. A SEK Nemzetközi Intézmény által kifejlesztett
tutori modell lehetővé kell, hogy tegye a tanuló előrehaladásának állandó nyomon követését,
amely problémát a mostanáig megismert oktatási rendszereknek nem sikerült megfelelő módon
megoldaniuk.
A SEK Pedagógiai Programja úgy véli, eljött annak az ideje, hogy az ismeretátadás legfontosabb
formája már ne ugyanolyan legyen, mint az ókorban volt, amikor a tanár lediktált egy leckét, a
tanítványok pedig hallgatták; ellenben kerüljenek felhasználásra a kortárs tudomány és
technológia nyújtotta lehetőségek. A tanár mindenképpen fenntartja azt az emberi kapcsolatot és
érzelmi motivációt, amely nélkül semmiféle oktatási transzfer nem képzelhető el. A tanárnak ki
kell vívnia diákjai megbecsülését, és etikailag el kell, hogy kötelezze magát a feladat mellett.
A tanulók jutalmazásának formái, rendje
A jutalmazás elvei:
Intézményünk a tutorok (osztályfőnökök) javaslatára a vezetőség egyetértésével jutalomban
részesítheti a tanulókat. A következő tevékenységeket jutalmazzuk:
o Hosszabb ideig tanúsított példamutató magatartás,
o Szorgalmas, odaadó közösségi munkavégzés,
o Rendkívüli teljesítmények (tanulmányi versenyeken elért megyei, országos helyezések)
A jutalmazás formái:
o szóbeli dicséret formái:


osztályfőnöki (tutori) órán, osztályközösség előtt,



iskolai összejövetelen a diákközösség előtt (évvégi ünnepély,
ballagás)

o Írásbeli dicséret formái:


tutori (osztályfőnöki) dicséret (diáknaptárba, osztálynaplóba)



igazgatói dicséret (havi értesítőbe, osztálynaplóba)



oklevél,
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jutalom (tanulmányút, ösztöndíj könyv)



alapítványi, fenntartói elismerés.

A tanulmányi, magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesítő, az iskola
hírnevét tanulmányi, sport, kulturális tevékenységgel erősítő tanulókat jutalomban részesítjük.
A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések, fegyelmi eljárás formái, rendje
Az iskola minden tanulója számára biztosítja az alapos és jól irányított oktatáshoz való jogot
olyan tanárok közvetítésével, akik ismerik a pedagógia legmegfelelőbb elveit, módszereit és
eljárásait. Ugyanakkor a tanulótól megköveteli az oktatási szintnek megfelelő tanulmányi
előmenetelt. Az Iskola fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a tanulmányi szerződés
megújítását a következő tanévre, amennyiben a tanuló tanulmányi előmenetelét nem találja
megfelelőnek és kielégítőnek.
Minden tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és az Iskola által szervezett egyéb tanulmányi
rendezvényeken az előírt egyenruhában, kivéve, ha ez alól a igazgatóság felmentést ad a szintén
az igazgatóság által meghatározott esetekben.
A tanulók tanáraikkal és társaikkal szemben az osztályteremben követendő magatartási és
fegyelmi kötelességei nem vesztik érvényüket az osztályterem elhagyásával, hanem az Iskola
területén való tartózkodás egész időtartamára vonatkoznak, tehát az étkezőben, a folyosókon, az
iskolabuszon, vagy az Iskola által szervezett bármilyen tevékenységre.
A tanulók vétségeit enyhe, súlyos és nagyon súlyos kategóriába soroljuk.
Enyhe vétségek:
1. Az iskolai feladatok elhanyagolása, figyelmetlen vagy késedelmes teljesítése.
2. Iskolatársakkal, tanárokkal vagy a nem oktató személyzettel szembeni nem megfelelő
magatartás.
Ezeknek a vétségeknek a szankcionálása négyszemközti vagy nyilvános figyelmeztetés útján
történik, és annak a tanárnak vagy tutornak a kizárólagos hatáskörébe tartozik, akinek az
osztályába jár a tanuló, vagy annak a tanárnak vagy tutornak a hatáskörébe, aki az adott esetben
jelen volt.
A büntetést kiszabó tanárnak 24 órán belül jelenteni kell az esetet a vezetőségnek, hogy a
büntetést a tanuló ellenőrzőjébe bevezessék. A kiszabott büntetés 48 órán belül az igazgató elé
kerülhet.
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Súlyos vétségek:
1. felnőttekkel szembeni engedetlenség,
2. veszekedés kezdeményezése az iskolában: a tantermekben, a folyosókon, az ebédlőben, a
könyvtárban, a kirándulásokon, a diákklubokban valamint az autóbuszon,
3. bármilyen cselekedet, amely a tanulmányi fegyelemmel és az iskola belső rendjével
ellentétes mind az Iskola által rendezett tevékenységek közben, mind azon kívül,
4. az ingóságok, iskolai és sporteszközök szándékos rongálása,
5. az iskolatársak méltóságát sértő cselekedetek,
6. enyhe vétségek ismételt elkövetése két hónapon belül.
7. az iskolai egyenruha nem használata és annak helytelen használata mind az Iskolában,
mind azon kívül,
8. a tanuló illetlen megjelenése az Iskolában (túlzott hajfestés, személyes higiénia hiánya, a
fiatalemberek hosszú hajviselete, feltűnő arcfestés, stb.)
9. mindazok a nagyon súlyos vétségek, amelyet az igazgató nem minősít ilyen jellegűnek, de
szabálytalan viselkedést mutatnak.
Ezeknek a vétségeknek az elbírálásában a tanulmányi vezető jár el bármely tanár vagy diák
kérésére. A kiszabható büntetések a következők lehetnek: a tanuló más tanulócsoportba való
helyezése, a szülők írásbeli értesítése vagy az Iskolában való részvétel megtiltása. Ebben az
utóbbi esetben az iskola meghozza a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a büntetett
tanulót ne érje hátrány a tanulmányi előmenetelben.
A kiszabott büntetésről a vezetőséget 24 órán belül értesíteni kell a büntetés feljegyzése és a
tanuló ellenőrzőjébe való bevezetése céljából.
Nagyon súlyos vétségnek számítanak az általános irányelvekben szereplőkön kívül:
1. a vezetőséggel, a tanulmányi vezetővel, a pszichológussal, a felvételi igazgatóval, a
tanárokkal és a nem oktató személyzettel szembeni tiszteletlen magatartás,
2. az iskolai tanulmányok szándékos elhanyagolása igazolatlan,
3. az iskola berendezéseinek, felszerelésének és épületeinek szándékos rongálása,
függetlenül attól, hogy az okozott kárt az arra törvény szerint kötelezett megtéríti-e
vagy sem,
4. tanítás alatt az Iskola engedély nélküli elhagyása,
5. az iskolatársak sértegetése és bántalmazása,
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6. az iskolának vagy az oktatási közösség bármely tagjának meglopása az Iskola által
szervezett tevékenységek közben, vagy azon kívül,
7. bármilyen fajta szúró-, vágó- és lőfegyver birtoklása,
8. bármilyen kábítószer vagy hallucinogén anyag iskolán belüli vagy iskolán kívüli
fogyasztása vagy birtoklása.
Nagyon súlyos vétség esetében jegyzőkönyv készül, amelyet az Adminisztrációs Tanács továbbít,
ahogy ezt a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti, és a kirótt büntetés akár kizárás is lehet. A
7-es ponttól a 9-esig terjedő nagyon súlyos vétségek esetében az Adminisztrációs Tanács, miután
meggyőződött az elkövető személyéről és a tényről, azonnali, közvetlen kizárást alkalmaz. A
kizárt tanuló minden jogát elveszíti.
Az Adminisztrációs Tanács által hozott fegyelmi döntések ellen csak a Nemzetközi SEK
Intézmény elnökénél lehet írásban fellebbezni, akinek hatalmában áll a döntést, indokolt esetben,
megvétózni.

3.18 Iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek, projektoktatás (7.§ (4))
A projektmódszer nemcsak tanulási technika, pedagógiai módszer, hanem a gyerekek
nevelésének, személyiségfejlesztésének nagyon hatékony eszköze. A projekt általában egy
komplex alkotó feladat, egy összetett vállalkozás, amely nem feltétlenül egy adott tantárgyhoz
kapcsolódik. Az iskolában megvalósítható pedagógiai projekt a tanárok és diákok partneri
együttműködését is jelenti, itt egy másfajta tanár szerep is érvényesülhet.
Célja:


A megismerés fő forrásává az önálló és csoportos tapasztalás váljon



A diákok a kitűzött célt előzetesen elfogadják, és együttesen vesznek részt a
megvalósításban.



A tanulók egy-egy problémának a lehető legtöbb összefüggését és kapcsolódási pontját is
felfedjék.



A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett, a saját meglévő képességek
viselkedésformák kipróbálása, és újak kialakítása.



A

diákok

munkája

legyen

önálló,

kreatív,

konstruktív,

tevékenységüket

az

összehangoltság, a kooperáció jellemezze.
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Tartalma, témája szerint:


Tananyaghoz, műveltségi területhez kapcsolódó,



Tananyaghoz csak részben kapcsolódó,



Interdiszciplináris



A tananyaghoz nem kapcsolódó projekt. (környezeti nevelési, gazdasági, stb.)

A projektmódszer fő értéke:


A munkafolyamat, a gondolkodási folyamat, a gyakorlati tevékenységek megvalósítása
során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatás.



A projektek kapcsán a diákok olyan képességeket fejlesztenek ki, amelyek a
munkavégzéshez és a mindennapi élethez napjainkban nélkülözhetetlenek, valamint
jelentősen hozzájárulnak a munkaerőpiacon a sikerességükhöz és érvényesülésükhöz.



A projektmunka alatt a következő képességek fejlesztésére kerülhet sor: szolidaritás,
együttműködés, felelősségvállalás, önértékelés, az idegen nyelvi kommunikáció
elmélyítése, informatikai készségek fejlesztése.

Megvalósulásának módjai:


Hagyományos órakeretek között (magyar, kémia, történelem rajz, dráma)

projektnap (nemzeti, iskolai ünnephez kapcsolódó, Környezetvédelmi Projektnap, Víz
Világnapja projektnap, Föld Napja)


Nemzetközi projektekhez kapcsolódóan (pl. CELEBRATE, SCIENTIX)



A tanítási szünetekben szervezett táborok, foglalkozások

3.19 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok megahatározásának
elvei és korlátai (7. § (5) b))
Az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli és írásbeli feladatok meghatározásánál az a cél, hogy
olyan mennyiségben terheljük a tanulókat írásbeli és szóbeli feladatokkal, hogy azok egy
átlagos/közepes képességekkel rendelkező diák számára mind mennyiségben mind minőségben
elegendőek legyenek a tantervben előírt továbbhaladási követelmények teljesítéséhez, illetve
begyakorlásához.
Az 1-4. évfolyamon tanulói hétköznapokon semmilyen írásbeli feladatot nem kaphatnak.
Törekedni kell arra, hogy a tanítási szünetek idejére kiadott otthoni szóbeli /írásbeli feladat
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mennyisége ne okozzon megterhelést a tanulóknak. A tanítási szünetek (őszi, téli, tavaszi) utáni
első szakórán a tanulók nem írhatnak témazáró dolgozatot.

3.20 Folyamatos továbbhaladás feltételei (8. § (2))
A folyamatos továbbhaladás feltételei, hogy a tanuló a tantárgyi követelményekben
meghatározott minimumszintet teljesítse. Ezek a követelmények részletesen a Pedagógiai
program helyi tantervében a tantárgyi programoknál találhatók.

4

Az óvoda nevelési programja

4.1 Az óvoda adatai:
Elnevezése: SEK BUDAPEST ÓVODA
Címe. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 131
Telefonszáma: (1) 394-29-68
Az óvoda fenntartója: SEK Budapest Oktatási Alapítvány
Az óvodai csoportok száma: 2 - korcsoport szempontjából mindkettő vegyes.
Az óvoda nyitvatartási rendje: hétfőtől péntekig 7.00 - 17.00- ig.
Az óvoda az államilag elrendelt munkaszüneti napokon és a fenntartó által meghatározott
időszakokban zárva tart.

4.2 Az óvoda jellemzői, a nevelőmunka helyi sajátosságai:
Az óvoda Buda kiemelt zöld övezetében, az intézmény régi épületszárnyában található,
funkcionálisan teljes mértékben megfelel rendeltetésének. Az óvoda egy szinten helyezkedik el, a
2 csoportszoba egymás mellett van. A feltételek megfelelőek a balesetmentes közlekedéshez. Az
egész belső berendezésből árad a derű, a gyermek közeliség. Sajátossága, hogy nemzetközi,
közös igazgatású, többcélú nem állami, nem egyházi fenntartású magánintézmény részeként
működik. Ez azt jelenti, hogy a magyar óvodák működését meghatározó "Az óvodai nevelés
országos alapprogramja", valamint a fenntartó által jóváhagyott Nevelési program alapján
működik, azonban a kommunikáció dominánsan angol-magyar nyelven történik, hiszen az
óvodás gyerekek nagyobb része anyanyelvű. A mindennapos angol nyelvi játékok, mondókák,
versek, énekek, kommunikáció révén, valamint az óvodába járó, angol, és egyéb anyanyelvű
gyerekekkel való együttéléssel, együtt játszással kapnak lehetőséget a magyar anyanyelvű
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gyerekek az angol és a spanyol nyelv kezdeti, játékos szintű megismerésére. Az angol és a
magyar nyelvi fejlesztés célja, hogy a gyermekek a későbbiekben képesek legyenek arra, hogy
akár két tanítási nyelvű iskolai oktatásban is részt vegyenek.
Mivel több nemzet gyermeke is jár óvodánkba, így kiváló alkalmunk nyílik más nemzetek, népek
kultúrájának megismertetésére, ápolására, elfogadására.
Az óvoda nagy gondot fordít a személyiség teljes, ugyanakkor egyes képességek sajátos
programokkal illetve módszerekkel való fejlesztésére az egyenlő hozzáférés biztosításával. Ezek
részletezése az egyes tevékenységi formák leírásánál történik.
4.2.1 Óvodakép
Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-, személyiségfejlesztő.
Az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeinek megteremtésével - a
családi nevelés kiegészítéseként- harmonikus, sokoldalú gyermeki személyiség kialakítása, az
eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
Az óvoda feladata az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki
személyiségvonások fejlesztése. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszerével, és tárgyi
környezetével mintát ad a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulásához, az
anyanyelvi és idegen nyelvi fejlődéshez, az erkölcsi tulajdonságok kibontakozásához.
Az óvodai nevelésben alapelv:


a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze,



a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni
készségeinek megerősítését és képességeinek kibontakozását,



az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez
kell igazodniuk,



a gyermeki szükségletek kielégítése, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör
megteremtése,



az óvoda a nevelés során gondoskodik a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és
életkor-specifikus alakításáról; a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak
és fejlettségnek megfelelő - tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem
helyettesíthető szabad játékról, valamint különböző tevékenységeken keresztül – pl.
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kezdeményezett játék, egyéb játékformák, idegen nyelvi fejlesztések – az életkorhoz és a
gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről,


a hazájuktól távol élő családok gyermekeinek óvodai nevelésben biztosítani kell az önállóság
megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető
szabadságok védelmét,



az óvodánkba járó külföldi gyermekek révén mindennapi életünk szerves része a
multikulturális nevelés, így ez magában hordozza az interkulturális nevelésen alapuló
integráció lehetőségét.

Az óvoda dolgozói az óvoda küldetését a következőkben deklarálják:


Az intézmény vezetés demokratikus irányítása mellett a munkatársak együttműködő
közösségben dolgoznak, melynek fontos jellemzői az egyenértékűség, nevelői szabadság.



Az óvodában biztosijuk az azonos jogok megvalósulását. Tiszteletben tarjuk a szülőknek azt a
jogát, hogy vallás- és világnézeti meggyőződésüket családi nevelésükben érvényesíthessék.
Ezen a területen az óvoda munkatársai nem foglalnak állást.



Programunk szellemének megfelelően kerülünk mindenfajta korlátozást, zaklatást és
hátrányos megkülönböztetést az értelmes rend megtartása mellett.



Bármilyen intézményi hatáskörben hozott döntést pedagógiai tudatossággal felül kell
vizsgálnunk, ha bárki jelzi, hogy ez a döntés a gyermek érdekével ellentétes, és ha ez
bebizonyosodik, a döntést semmissé válik.



Az óvodában valamennyi munkatársat titoktartás kötelezettsége terheli; nem adunk ki
semmilyen személyes, magánjellegű információt, mellyel sérthetjük a gyermek és családja,
illetve az óvoda dolgozóinak személyiségi jogait.



Az óvodapedagógus, illetve pedagógus (pl. nyelvtanár, könyvtáros) legyen modell, példakép
a gyerekek, szülők számára, mint a gyermekek nevelésével, fejlesztésével a család után
legtöbbet foglalkozó domináns személy.



Munkáját végezze önállóan, végzettségének, tapasztalatainak és habitusának megfelelően.



Rendelkezzen megfelelő önismerettel, ezáltal önfelelősséggel, önbizalommal. Ismerje fel
határait, tudja, mire képes, melyek a lehetőségei, és ezeket maximálisan használja ki.



Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának szelleméhez igazodva nem adunk helyet az
előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben.
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4.2.2 Gyermekkép
Nevelésünkkel arra törekszünk, hogy:


a gyerekek csoportjukban egyenértékűnek, fontosnak érezzék magukat,



tanuljanak meg egymás érzéseire figyelni, segíteni a rászorulóknak, elfogadni másokat,



tudjanak örömet szerezni és fogadni egyaránt,



ismerjék meg a humor ízét, legyenek, fogékonyak rá,



fogadják el a határokat, a nyugodt légkört biztosító szabályokat tartsák be,



képességeiknek megfelelően legyenek önállóak, igényesek,



érdeklődéssel, aktívan vegyenek részt a szervezett ismeretszerzési folyamatokban és az idejük
legnagyobb részét kitöltő szabad játéktevékenységben,



a mozgás legyen öröm, fontos része életüknek,



kreativitásukat a „művészetek” területein is éljék ki,



legyenek nyitottak a természet csodáira, egyben vigyázzanak is azokra,



szeressék és értékeljék a könyveket,



kommunikáljanak anyanyelvükön bátran, koruknak megfelelően



kommunikáljanak idegen nyelven bátran, koruknak, képességeiknek, fejlettségi szintjüknek
megfelelően.



a nem magyar anyanyelvűek is ismerkedjenek a magyar nyelvvel és bátran alkalmazzák a
megszerzett ismereteiket

4.3 Az óvoda személyi feltételei:


4 fő főiskolai végzettségű, angolul is beszélő óvodapedagógus, ebből 2 fő tutori
feladatokat is ellát



1 fő angol anyanyelvű pedagógus,



1fő spanyol anyanyelvű pedagógus,



1 fő angolul beszélő vagy angol anyanyelvű pedagógiai asszisztens/dajka akik a gyerekek
ellátását segítik,



1 fő logopédus,



1 fő pszichológus,



1 fő fejlesztő pedagógus.
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A gyerekek nevelésében csoportonként mindkét óvodapedagógus részt vesz.
Az óvodában a nevelőmunka kulcs-szereplője az óvodapedagógus, aki a nevelés egész
időtartamában jelen van. Ő tervezi, szervezi a csoport mindennapi életét, folyamatos
szeretetteljes jelenlétével biztosítja a biztonságos és nyugodt légkört.
Az óvodapedagógus közvetlen segítői a pedagógiai asszisztensek és/vagy a dajka, aki szintén
folyamatos jelenlétével támogatja az óvodapedagógusok munkáját, megnyilvánulásaiban példa
értékkel.
Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a
gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyerekekkel, egyúttal segíti önállóságuk
fejlődését, együttműködve a gondozást végző dajkával/asszisztenssel.
Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő asszisztens/dajka
összehangolt munkája hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez. Az óvónő irányít,
tapasztalataikat megbeszélik egymással, a feladatokat megosztják (pl. gondozási feladatok). A
nevelők elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára.

4.4 Az óvoda tárgyi feltételei:
Az épület jól karbantartott, a játszóudvar alkalmas a napi, tartalmas, biztonságos játékra,
mozgásfejlesztésre, a szabad levegőn való idő eltöltésére.
Mindkét csoportszobához tartozik közös mosdó és öltöző az előtérben, valamint a
csoportszobákban is van öltöző- sarok a szükség szerinti ruhacserékhez. A gyerekek és az óvoda
rendelkezésére áll egy tornaszoba, a nagy tornaterem, illetve a fejlesztő-szoba is. Foglalkozások
idejét az iskolai órarenddel egyeztetve kell beosztani. Rendelkezésre áll még a gyermekek
sokszínű fejlesztését szolgálva a könyvtárban újonnan kialakított óvodai könyvtársarok is.
Valamennyi csoportszobában mobilan változtatható „kuckók” vannak, amelyek nemcsak
hangulatosak, hanem lehetőséget adnak a gyerekeknek az elkülöníthető, nyugalmas szabad
játékra, ill. a napközbeni, egyéni pihenési igények kielégítésre. Az óvodai, gyermek méretű
alapbútorokat folyamatosan új, korszerű kiegészítőkkel bővítjük. Igen változatos, harmóniát
árasztó színes játék, eszköztárral rendelkezik az óvoda (építő, konstrukciós, képességfejlesztő
stb.), melyeket szintén folyamatosan cserélünk, pótlunk. Azok az eszközök, amelyeket a
gyermekek használnak számukra hozzáférhető módon és biztonságukat szem előtt tartva vannak
elhelyezve. Gyermekméretű bababútoraink kiváló lehetőséget nyújtanak a szerepjátékoknak.
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Az óvoda biztosítja az óvoda munkatársainak a megfelelő munkakörnyezetet és lehetőséget
teremt a szülők fogadására is a könyvtárban.

4.5 A program célja
Az óvoda nevelési programja összefoglalja az óvoda működésével kapcsolatos cél és
feladatrendszert, közvetíti a megoldáshoz vezető utat.
Hű tükörképet ad azokról a nevelési folyamatokról, amelyek erre az óvodára jellemzőek.
Mindezek összességében az óvoda hármas funkciójának teljesítésében valósulnak meg.
4.5.1 Óvó - védő funkció:


Gyermeki személyiség elfogadása.



Az életkori sajátosságok figyelembe vétele, az egyéni képességfejlesztés során.



Az egészség megóvása.



Gyermekbalesetek elkerülése, lehetőségek kiküszöbölése.



Pozitív érzelemmel telített, vidám, derűs légkör biztosítása.



Gyermekvédelmi feladatok teljesítése.

4.5.2 Szociális funkció:


Minden gyermek számára azonos jogot biztosítani az óvoda „használatához” testi, lelki
szempontból egyaránt.



Prioritást élvezzenek a gyermekvédelmi szempontokban megfogalmazottak.



A gyermekek szociális igényeinek kielégítése a napi ellátás során (étkezés, társas
kapcsolatok, pihenés, gondozási tevékenységek).

4.6


Nevelő - személyiségfejlesztő funkció:
Biztosítjuk a gyerekek számára azokat a nevelő hatásokat, nevelési módszereket, tárgyi
feltételeket, amelyek hatására az óvodáskor végére az egyén számára a legmegfelelőbb
fejlettségi szint elérését eredményezik.



Elsődleges, hivatásunkból adódó nevelői feladatunk a gyermekek személyiségének alapos
megismerése, fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérése, melyről feljegyzéseket
készítünk. Egyéni fejlődést követő óvodai tájékoztató füzet, amelyet 2-3 havonta
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konzultációval egybekötve ismernek meg a szülők, valamint az óvodai naptár, amely a napi
információkat és bejegyzéseket tartalmazza.


Felismerve a sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteit, korrekt szülői tájékoztatás után
gondoskodunk a szakellátásról, segítünk a szülőknek, hogy a család megtalálja a megfelelő
szakembert.

4.7 Óvodánk alapvető nevelési céljai, feladatai
4.7.1 Az óvoda nevelési céljai
Testileg, lelkileg egészséges, érdeklődő, a világ megismerésére, az összefüggések megértésére
törekvő, kezdeményező képes, aktív, kreatív, határozott jellemű, egyéni vonásokban,
érzelmekben gazdag, segítőkész személyiség formálása.
Az egyénre szabott fejlesztés során kiemelten foglalkozunk:


az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szint elérésével,



viselkedési normák elsajátításához való képességek, tanulást megalapozó képességek
fejlesztésével,



a szocializáció megfelelő szintjének elérésével,



a beszédkészség, manuális készség fejlesztésével,



a környezettudatos magatartás alakításával.

4.7.2 Az óvoda nevelési feladatai:



Boldog, derűs, vidám, nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretet teli légkör biztosítása
minden óvodás számára (tevékenységre serkentő, érzelmi kötődésre motiváló).



A biztonságos környezet megteremtése - elfogadó, szerető felnőttekkel.



A szabad mozgás, a szabad tevékenység, az önállóság, a kezdeményezés, az egymás
o melletti vagy együtt-játszás lehetőségeinek megteremtése.



Állandó szokások, hagyományok, ritmikus életrend kialakítása.



A baráti kapcsolatok kialakulásának segítése.



Minden gyermek adottságainak maximális fejlesztésére való törekvés.



Az óvodai hagyományok megőrzése, újakkal való bővítése.
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A

kulturális

különbségek

elfogadására,

az

előítéletek

kibontakozásának

megakadályozására, segítésre, - felelősségre nevelés.
Az egyéni, differenciált bánásmód alkalmazása biztosítja, hogy a gyermekek a rájuk jellemző
sajátos vonásoknak megfelelően váljanak a közösség tagjává.
Az óvoda pedagógiai alapelvei:


A gyermek érdeke mindenek felett áll!



A játék, mint a gyermekkorra jellemző legfőbb tevékenységi forma - tiszteletben tartása.



A fejlesztési feladatok játékon, játékos tevékenységen keresztül történő megvalósítása,
egyéni, differenciált eljárások során.



Elsősorban a pozitív értékelés nevelő hatására való támaszkodás.



Az óvodás gyermek életkori sajátosságainak maximális figyelembe vétele, a túlterheléstől
való megóvásuk.



A nevelési összhang megteremtése a pedagógusok között.



A családdal való szoros kapcsolat kiépítése.



Az óvodai életbe való betekintés lehetőségének biztosítása - fokozatos, az első napokban
egyéni igényhez mért szülővel együtt történő beszoktatás.

4.8 Az óvoda csoportszerkezete:
A vegyes csoport adta nevelési, szocializálódási lehetőségeket teljes mértékben kihasználjuk,
ugyanakkor figyelembe vesszük, hogy a gyermekeknek sajátos, életkoronként és egyénenként
változó testi és lelki szükségletei vannak. A különböző nyelvi- és kultúrájú környezetből hozzánk
érkező gyermekek különbözősége miatt különösen fontos a beilleszkedés, a közösséghez tartozás
érzésének elősegítése, valamint egymás elfogadásának erősítése.

4.9 Az óvoda nevelési feladatai
Az óvodai nevelés általános feladata az óvodás gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
Ezen belül:
- az egészséges életmód alakítása,
- az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása,
- az értelmi-, anyanyelvi-, nyelvi fejlesztés megvalósítása.
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4.9.1 Az egészséges életmód alakítása
Cél:


Az egészséges életritmust kialakítása.



A családi környezeti hatások, lehetőségek kiegészítése.



Az óvoda környezeti, tárgyi adottságainak teljes mértékben történő kiaknázása.



A test és a lélek egyensúlyának megteremtése.



Az egészséges táplálkozás szokássá válásának megalapozása.

Feladat


A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet
biztosítása, az életkorhoz illeszkedő napi tevékenységi ritmus kialakítása



A gyermek egészségének megőrzése, edzése, óvása.



Családi szokások megismerése, óvodai lehetőségek kiaknázása



A testi szükségletek kielégítéséhez, gondozottsághoz fontos higiéniai feltételek megteremtése
és fenntartása.



A gyermekek jó közérzetének komfortérzetének kialakítása.



A gyermek testi képességei fejlődésének segítése.



Az egyéni mozgásigények kielégítése.



Az egészségügyi szokások alakítása. Testápolás, öltözködés, betegségmegelőzés, az
egészségmegőrzés szokásainak elmélyítése.



A táplálkozáshoz – mint az egészség megőrzésének egyik fontos tényezőjéhez – való
megfelelő hely, idő, hangulat biztosítása, az ételek minőségének figyelemmel kísérése.
Kulturált közös étkezések, evőeszközök helyes használatának megtanítása, önálló rágásra
szoktatás.



A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása.



Az élettani szükségletek biztosítása - a vegyes csoporton belül minden korosztály számára.



Sok, szabadban végzett tevékenységgel, valamint a rendszeres, tornaszobai, tornatermi
szervezett mozgással, az évszaknak megfelelő külön sportolási lehetőséggel, valamint
évszakonkénti kirándulások, sportprogramok biztosítása környezetszeretetük, testi fejlődésük,
edzettségük érdekében.

107



Szükség esetén, – szülővel, óvodapedagógussal együttműködve – megfelelő szakember
bevonásával, speciális, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére


Belső igényekké váljanak az egészségügyi szokások, a mozgás szeretete.



Képes mozgását, viselkedését, testi szükségleteit szándékosan irányítani, késleltetni.



Elemi ismeretei vannak önmagáról, környezetéről.



Önállóan, kis segítséggel tudnak öltözködni. Egyéni szükségletüknek megfelelően a
hőmérséklettől függően jelzik igényüket.



El tudják dönteni étkezéseknél az igényelt ételmennyiséget.



Szívesen tartózkodnak szabad levegőn, bátran használják a csoportszobai, tornaszobai és
udvari mozgásfejlesztő játékeszközöket.



Képes fokozatosan kialakuló kapcsolatteremtésre, együttműködésre felnőttel, társaival.

Az egészséges életmódot szolgáló napirend, hetirend
A napirend igazodik a gyermek egyéni szükségleteihez, a különböző tevékenységekhez.
Biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált
tevékenységek tervezéséhez, szervezéséhez. Napirendünket folyamatosság, rugalmasság, a
tevékenységek közötti harmonikus arányok jellemzik- szem előtt tartva a játék kitüntetett
szerepét.
A napirendet a csoport óvodapedagógusai alakítják ki.
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Napirend:
IDŐ

TEVÉKENYSÉGEK

7.-8

Óvodai ügyelet (óvodapedagógussal)

8.00

Az óvodai nevelés kezdete

8.00-9
9.00

Érkezés az óvodába, gyerekek fogadása
Reggeli folyamatos játékidő
Folyamatos készülődés a tízóraihoz:
Rendrakás, a téri feltételek megteremtése, tisztálkodás, terítés (önkiszolgálás)
Tízórai (rendrakás) étkezés

11.15.-11.30
11.30-12.00

Választás egyéni és kiscsoportos tevékenységek, szervezett ismeretszerzési
lehetőségek között
Játékos ismerkedés a számítógépes programokkal, rajz Játékba ágyazott
differenciált fejlesztés, kreativitás fejlesztése (mozgás, vizuális, ének, mese,
vers, idegen nyelvi nevelés, könyvtár)
Udvar, ebédhez készülődés
Tisztálkodás, terítés. Ebédidő

12.15-13.00

Testápolás, készülődés pihenőhözP1/udvari játék P2

9-11.00.-ig

13.00-tól
(eltérhet)

15:00
15.20-16.00
16-17

Pihenő: zene-, mesehallgatás; (alvásidő)
Játék, egyéni, differenciált foglalkozások:
 egyéni fejlesztés
 szabad ábrázolás,
 választható tevékenységek, mozgás
Uzsonna, tisztálkodás, terítés
Játék, egyéni játékos foglalkozás
Óvodai ügyelet (óvodapedagógussal)

A tervezett napi tevékenységformák a gyermekek igényei, élményei, szervezett programjai
(kirándulás) szerint módosulhatnak. Óvodánk szellemisége és programja megengedő, így az
óvodapedagógusok kreativitásukat kihasználva, pedagógiai felelősségük tudatában rugalmasan
változtathatják a tervezett programokat! A napi életritmus megtartása mellett.
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Hetirend:
Hrs.
8.00 - 9.15

Monday
Játék /Playtime
Circle Time
Breakfast / reggeli
Magyar blokk
Külső világ tevékeny

Tuesday
Játék /Playtime
Circle Time
Breakfast / reggeli
English Block

Wednesday
Játék /Playtime
Circle Time
Breakfast / reggeli
English Block

Communication
Language
and Literacy

Communication
Language
and Literacy

Anyanyelv
(magyar)
könyvtárfoglalk.
Külső világ tevékeny
megismerése:
Természetismeret

Creative development

10.10-11-0

Art
Problem Solving,
Numeracy
Reasoning

Spanish
Problem Solving,
Numeracy
Reasoning

megismerése:
Matematika

Lunch / Ebéd
Play time / Szabad
játék

Lunch / Ebéd
Play time / Szabad játék

Lunch / Ebéd
Play time / Szabad
játék

Lunch / Ebéd
Play time /
Szabad játék

Lunch / Ebéd
Play time / Szabad
játék

English Block

Magyar blokk

Magyar blokk

Magyar blokk

P.E.
Science - Knowledge
and understanding
of the world
Snack / uzsonna

Anyanyelv
(magyar)
Testnevelés
Snack / uzsonna

Testnevelés
Külső világ tevékeny
megismerése:
Matematika
Snack / uzsonna

13.15-14.05
Spanish
English Block

Creative development
Music

Ének-zenei nevelés

Ének-zenei nevelés

megismerése:
Matematika
9.15 - 11.30

11.30 - 13.15

13.15 - 16.00

Thursday
Játék /Playtime
Circle Time
Breakfast /reggeli
Magyar blokk

Anyanyelv
Vizuális nevelés
Külső világ
tevékeny

P.E.
Snack / uzsonna
Creative
development
Music

Friday
Játék /Playtime
Circle Time
Breakfast / reggeli
Sports and Games

P.E. / Swimming

Anyanyelv
(magyar)
Vizuális
nevelés
Snack / uzsonna

Golden Time
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4.10 Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása
Cél


A változó környezeti hatásokhoz alkalmazkodni képes gyermekek nevelése.



Kor specifikus konfliktuskezelő készség kialakítása



A közösségen belüli egyéni komfortérzet megteremtődése, alakuló közösségi szemlélet
megjelenése.



Szokás és normarendszerek megalapozása.
Feladat



Az

óvodapedagógus,

dajka,

asszisztens

modell

értékű

attitűdjének

folyamatos

megnyilvánulása.


Az óvoda egészére, valamennyi résztvevőjére jellemző vidám, kiegyensúlyozott, őszinte,
toleráns, szeretettel teli légkör biztosítása.



Teret engedni a gyermek önkifejező, önérvényesítő törekvéseinek.



Demokratikus stílus alkalmazása.



Biztonságérzetet nyújtó környezet kialakítása.



A konfliktusok, ütközések megelőzését szolgáló terek (csoportszoba) kialakítása.



Egyénre szabott, szülővel együtt történő beszoktatás biztosítása.



A nagyobb gyerekek rávezetése a kisebbekhez való segítőkész viszonyulásra.



A közös élmények biztosítása.



Alapvető szociális érzékenység és erkölcsi érzelmek kialakítása: együttérzés, figyelmesség,
akarat, önfegyelem, feladattudat, szabálytudat, összetartozás, igazságosság, igazmondás,
örömszerzés, részvét érzése.



A gyermekeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelése.



Szűkebb és tágabb környezet megismertetése, a világ sokszínűségére való rácsodálkozás, a
saját kultúrához való kötődés megalapozása, ismerkedés a nemzetközi kulturális szokásokkal
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére



A

gyerekek

képesek

egymás

megnyilvánulásainak

tolerálására

(kommunikáció,

tevékenységek).


Elfogadják egymást adottságaikkal együtt.



Segítik egymást.
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Érdeklődnek egymás iránt.



Próbálják konfliktusaikat egymás között durvaság nélkül megoldani.



Bátran vállalják érzelmeiket.



Tudnak kommunikálni az óvodában mindenkivel



Élmények hatására megélt érzelmeiket verbálisan is egyszerűen tudják kifejezni.



Érzékenyek a metakommunikációs jelzésekre is.



Próbálnak uralkodni indulataikon.



Az alapvető, a csoport minden tagja által elfogadott szabályokat igyekeznek betartani.



Képesek koruknak megfelelő udvariassági formákat betartani.

4.11 Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása:
Az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata, hogy az értelmi képességek fejlesztésére
irányuljon (észlelő- és megfigyelőképesség, emlékezés, figyelem, képzelet, gondolkodás).
A fejlesztésen belül kiemelt szerepet kap az anyanyelvi nevelés, valamint az angol nyelv napi
szintű használata. A spanyol nyelv megismertetése játékos formában. Az anyanyelv fejlesztése és
a kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő környezettel, helyes minta és
szabályközvetítéssel – az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van.
A fejlesztés egyik sajátos eszköze óvodánkban a számítógéppel való ismerkedés a nagyobbak
körében; a játékos ismeretnyújtásban, egyéni fejlesztések során.
Az értelmi nevelés célja


A későbbi önálló, logikus gondolkodás megalapozása.



A gyermek tapasztalatszerzése a természeti és társadalmi környezetről.



Az értelmi képességeken belül a kreativitás kiemelt fejlesztése.



Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés.



Az anyanyelv mind alaki, mind tartalmi fejlesztése.



A beszédkedv fenntartása.



Az angol mind alaki, mind tartalmi fejlesztése.



A beszédkedv felkeltése spanyol nyelven.
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Az értelmi nevelés feladata


A nevelési terület fontossága ellenére az egész személyiség fejlesztésén belül a helyes
arányok megtartása.



Sokoldalú, az érzékszervekre ható tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása az egyes
tevékenységi formákban.



A gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, élményeinek, ismereteinek rendszerezése,
bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása.



További ismeretek nyújtása, bővítése.



A beszédkedv fenntartása érdekében beszélgetés a gyerekekkel, gyermeki kérdések-válaszok
támogatása, meghallgatásuk.



A gondolkodási műveletek kialakításának segítése a szerzett tapasztalatok rendszerezésével.



A fejlesztés során alkalmazott módszerek az életkori sajátosságok figyelembe vételével



legyenek játékosak, tevékenykedtessenek, tapasztaltassanak.



Feladat továbbá az, hogy a gyermek kérdéseire életkoruknak megfelelő rövid, érthető választ
adjunk.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére



Az értelmi képességük fejlődik.



Az új ismeretek iránti fogékonyak lesznek.



A különböző tevékenység közben szerzett ismeretek pontosabbá válik, rendeződik,
megszilárdul.



Az anyanyelv ismereteik fejlődnek.



Az egyes készségek az életkoruknak megfelelő szintre jutnak.



A környező valóság iránti érdeklődés fokozódik.



A tanulási vágy felébred.



Megismerésében megjelenik a szándékosság, gondolkodását az elemi fogalmak kialakulási
folyamata jellemzi.



A gondolkodás öröm és kihívás lesz.



A feladat tudat alakul, fejlődik.
Az iskolába lépéskor a nálunk nevelkedett gyermekeket jellemzi



A gyermek várja az iskolát
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A gondolkodás és ismeretszerzés öröm és kihívás lesz.



A feladattudat alakul, fejlődik, feladattartása megfelelő az iskolai kihívásoknak



Előzetes instrukciók alapján képes az önálló tevékenykedésre



Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik.



Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a
szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama.



A felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a tudatos emlékezetbe vésés és felidézés.



beszédészlelésében és beszédmegértésében képes a számára jelentéssel nem bíró hangsorok
megjegyzésére és visszaismétlésére is.



Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, könnyebbé válik a figyelem
megosztása és átvitele, figyelmének időtartama megfelelő az iskolai feladatok elvégzéséhez



Megismerésében megjelenik a szándékosság, gondolkodását az elemi fogalmak kialakulási
folyamata jellemzi.



A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van.



formán belül egyenletes színkitöltést alkalmaz, keze képes a formákat vonalon átírni, az
írásmozgás alapjait elsajátította



Érthetően és folyamatosan kommunikál, beszél.



Gondolatait,

érzelmeit

mások

számára

érthető

formában,

életkorának

megfelelő

beszédtempóban és hangsúllyal tudja kifejezni.


Végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét.



Elemi ismeretei vannak önmagáról, környezetéről.



Képes mozgását, viselkedését, beszédét, testi szükségleteit szándékosan irányítani, késleltetni.



Képes fokozatosan kialakuló kapcsolatteremtésre, együttműködésre felnőttel, társaival.



A

gyerekek

képesek

egymás

megnyilvánulásainak

tolerálására

(kommunikáció,

tevékenységek, viselkedés).


Az új ismeretek és új személyek iránt fogékonyak lesznek.



Nem igényli már az ebéd utáni lefekvést és alvást, óvodai nap végéig képes aktivitásokra.
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4.12 Az óvoda kapcsolatai
4.12.1 A szülőkkel való kapcsolat gyakorlata:
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Ebben az óvoda kiegészítő
szerepet játszik, tehát az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a
gyermek fejlődését. Óvodánk jellegéből adódik (mikro csoportok, sok testvérgyerek,
magánóvoda kevés csoporttal), hogy a gyermekek családi hátterét jobban ismerjük, a
szülőkkel - az egyéni bánásmód kiemelt fontossága miatt is - szorosabb a kapcsolat.
A szülőkkel való együttműködés nevelőtársi viszonyban, jó partnerkapcsolatban valósul meg,
melynek alapja a kölcsönös bizalom, elfogadás, segítségnyújtás. A szülők számíthatnak
gyermekismeretünkre, felkészültségünkre.
Jellemzői:


Nyitottság.



Kölcsönös bizalom, tisztelet.



Harmonikus együttműködés.



Egyéni kívánságok, igények figyelembe vétele pedagógiai tudatosságunk, felelősségünk
megtartásával.



A szülők javaslatainak, észrevételeinek fontolóra vétele.



Empátia.



Hangulati tényezők figyelembe vétele.



Kioktató stílustól, hangnemtől való tartózkodás.



Szakszerű, tapintatos tanácsadás.



Folyamatos információcsere.

Az együttműködés módja, formái


Szülői értekezletek az intézménybe érkező új szülők tájékoztatása.



Az intézményi új információk közlése szülői tájékozatók formájában történik. (pl. Nyílt
napok kezdőprogramjaként.)



Napi kapcsolattartás mellett rendszeres tutori megbeszélés, ill., szükség szerint fogadóóra
tartása.



A szülők fontos információkkal való ellátása a faliújságon, hírlevelekben, e-mailben is.
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A gyermekek fejlődéséről való tájékoztatás negyedévenkénti rendszerességgel, különös
tekintettel az iskolaérettségre. A jellemzés szempontjai: szociális attitűd, nyelvhasználat
(angol, magyar, spanyol), egészséges életmód, érzelmi és szociális, értelmi téren elért
fejlettség, fejlesztési feladatok. A személyiség globális jellemzése.
A csoportok életébe való betekintés lehetősége.



Az újonnan érkező gyerekek beszoktatása közösen a szülőkkel.

4.12.2 Kapcsolattartás egyéb intézményekkel
Az óvoda más intézményekkel (pl. bölcsőde, családi napközi) kapcsolatok kialakításában és
fenntartásában nyitott és kezdeményező.
Az óvoda jellegzetességéből adódóan nyitottak vagyunk a különböző nemzetiségű családokkal
való együttműködésre, illetve szükség szerint felvesszük a kapcsolatot az őket segítő egyéb
intézményekkel (pl. követség, önkormányzat).
Iskolával:
A kapcsolattartás tartalma


A gyermekek számára az átmenet megkönnyítése.



Tájékozódás egymás munkájáról.



Tapasztalatcsere.
A kapcsolattartás formái



Iskolalátogatás a tanköteles korú gyerekekkel. (igény szerint)



Óralátogatás az első osztályokban, majd azt követő konzultáció.
Nevelési Tanácsadóval:



Szükség szerint, az esetleges, nevelési problémák megoldásához tanács, szakvélemény
kérése.



Az iskolaérettség eldöntéséhez, amennyiben fontos - vizsgálat kérése.

4.13 Gyermekvédelem az óvodában
Az óvoda gyermekvédelmi jellemzői
Az óvoda sajátos helyzetéből adódóan (utalás sajátos családi helyzetekre, a családdal való
kapcsolatra)

a

gyermekvédelmi

feladatok

kissé

eltérnek

a

hagyományos

óvodai

gyermekvédelmi feladatoktól.
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A családok megfelelő életszínvonalon élnek, így a gyermekek ellátottsága, gondozottsága
minden szempontból megfelelő.
A gyermekvédelmi munka célja


Segítségnyújtás a gyermekeknek, családoknak úgy, hogy a család megtartsa elsődleges
szerepét.



Összekötő kapocs szerepének vállalása a hivatali szervek és családok között.



Információnyújtás a családok számára.



A családok életében bekövetkezett változások figyelemmel kísérése.



A megváltozott gyermeki viselkedések okainak feltárása.



Az érzelmileg labilis gyermekekkel való kiemelt törődés.



Az egy családon belüli - különböző kultúrában született szülők gyerekeire való odafigyelés.

Feladatok


A gyermeki jogok érvényesítése.



Az 5 éves kort elért gyermekek kötelező óvodába járásának betartása.



A családi környezetből adódó negatív hatások kompenzálása.



A gyermekek testi - lelki állapotában hirtelen bekövetkezett változás okainak
kiderítése, információk gyűjtésével - segítségadás.

o


Az ide vonatkozó törvények naprakész ismerete.

4.14 Az óvodai élet tevékenységei formái és az óvodapedagógus feladatai
4.14.1 A játék:
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés
leghatékonyabb eszköze. A játék a kisgyerek elemi pszichikus szükséglete, melynek
zavartalanul ki kell elégülnie.
Az óvoda gyakorlatának jellemzői
Tiszteletben tartjuk a gyermek téma- és eszközválasztási szabadságát életkori és egyéni
fejlettségéhez igazodva. Közreműködésünk támogató, megerősítő, a kreativitást ösztönző.
Szerepünk alapvetően a feltételek (csoportlégkör, hely, idő, eszközök és élményszerzés
lehetőségének) megteremtésében és rugalmas alakításában valósul meg. A játék folyamatában
az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás felelősségét. Direkt módon
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csak akkor érintjük a játék tartalmát, ha annak kimenetele veszélyes, vagy hátráltathatja a
fejlődést. A nap során minden lehetőséget kihasználunk a szabadban való játék lehetőségére.
Cél a játékban: a folyamatos szabad játék biztosítása.
Az óvónő feladata a játék során


A játék prioritásának biztosítása az egyéb tevékenységek között.



A megfelelő csoportlégkör, hely, idő, eszköz, élményszerzési lehetőség biztosítása különböző
játékformákhoz (gyakorló-, szimbolikus-szerep-, konstruáló-, szabályjáték)



A játék objektív feltételeinek biztosítása korcsoportonként.



Gyermekek környezetéből származó tagolatlan benyomásaik rendeződésének elősegítése.



Tájékozódó, megfigyelő tevékenységeik életkori sajátosságaikhoz igazodó erősítése.



Az egyéni ütemükhöz alkalmazkodó személyiségfejlesztés, szabad és szervezett közös
játékok.



Az óvodás korban megjelenő játékfajták tartalmának, minőségének gazdagítása az
élményszerzés feltételeinek biztosításával, a gyermekek egyéni fejlődési ütemének és
adottságainak figyelembe vételével.



Beszédkedvük

fenntartásával

és

ösztönzésével

beszédkészségük

fejlesztése

közös

játéktevékenységükben, magyar, angol, spanyol nyelven. Tevékenységeik során a
kommunikációra való képesség megerősítése.


A gyermekek szabad képzelettársításainak elősegítése.



Egyéni vágyaiknak, ötleteiknek kibontakoztatása.



Témaválasztási lehetőségeikben és társválasztásukban való önállóság és kezdeményezőkedv
kialakítása



Választott játékukban a fantázia, emlékezet, kitartás érvényesülésének támogatása.



Viselkedési normák elsajátításának ösztönzése



Intellektuális, mozgásos és szociális tapasztalatokat átélésének biztosítása

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére


Tiszteletben tartják társaik tevékenységeit, véleményét és konstrukcióját.



Játékukban dominánsként jelentkezik a szerepjáték.



Játékuk színes, ötletgazdag és forma gazdag.



Bonyolult építményeket alkotnak egyedül és közösen, önállóan és együttműködve.
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Bonyolult konstrukciókat hoznak létre képről való leolvasással, modellezéssel.



Kedvelik a szabályjátékokat, szívesen alkotnak szabályokat, egymással betartják azt.



A gyermekek képesek megkezdett játékukat több napon keresztül folytatni, gazdagítani,
konstrukcióikat felhasználni más játéktémákban.



Együttműködésük során képesek a részfeladatokat összehangolni.



Interakciójuk egyre érthetőbbé, kifejezőbbé válik.



Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által fontosnak tartott gyakorlatban
alkalmazott viselkedési normák.



Játéktevékenységük eszköztárát képesek a maguk által készített, barkácsolt eszközökkel
gazdagítani igényüknek és fejlettségüknek megfelelően.

4.14.2 Vers, mese:
A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének. A mese
tájékoztatja a gyermeket a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonyairól, a
lehetséges, megfelelő viselkedésnormákról. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben
feloldást, megoldást kínál. A tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja és az
ehhez társuló, a szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és
átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra
irányított megismerési törekvésekre.
Az óvoda gyakorlatának jellemzői
Óvodásaink gyakran hallhatnak meséket, verseket, történeteket. Ezt úgy teszik és tehetik,
ahogy számukra a legmegfelelőbb, legkényelmesebb. Keresik és meg is találják a nyugalmat,
biztonságot, bensőséges hangulatot.
Betartják azokat a viselkedési szabályokat, amelyek az élvezetes odafigyeléshez szükségesek.
Szívesen fogadnak vidám, humoros tartalmú irodalmi műveket, de áhítattal figyelik a
szomorúbb történeteket is. Ezek hatnak érzelmeikre, kedvelik és értik a szófordulatokat.
Egyedi kezdeményezés óvodánkban a gyermekek könyvkölcsönzési lehetősége, ami számukra
érthető, kezelhető regisztrációs rendszerben történik.
A tevékenység célja


Alakítani, elősegíteni értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésüket.



Fejleszteni a gyermekek emlékezetét, képzeletét, önkifejező képességét.
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A gyermekek szorongásait feloldja, azokra feloldást, megoldást kínál.



Megismertetni a gyermekeket népi, klasszikus és a kortárs mesék élmény teli világával,
megszerettetni a versek, mondókák ritmusosságát, rímelését.



A különböző népek irodalmi műveinek megismertetése, sokszínűségre, nyitottságra nevelés.



Az irodalmi művek és alkotások befogadójává, „olvasóvá” tenni a gyermekeket.



A könyv szeretetére, élvezetére, megbecsülésére nevelni.

A tevékenység óvónői feladata


A gyermekek életkorának megfelelő mesék, versek, mondókák kiválasztása, irodalmi anyag
összeállítása mindhárom nyelven.



A nyugodt, biztonságot adó - a mese, vers élvezhetőségét biztosító - légkör kialakítása.



A nevelő és a gyermekek közötti bensőséges, meleg kapcsolat létrehozására való törekvés.



A beszédkészség, szókincs fejlesztése.



A személyes példa adásával a szép beszéd, helyes artikuláció alakítása.



Az érzelmek széles skáláján való mozgás biztosítása (mellyel a gyermek érzelmeit, erkölcsi
ítéleteit fejlesztjük).



Komplex esztétikai élmény nyújtására való törekvés.



A szereplési vágy felkeltése.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére


A gyermekek szívesen verselnek, mondókáznak a nap során bármikor.



Szépen, hangsúlyosan mondanak verset, mesét.



Várják, kérik a meséket, a mesehallgatást.



Szókincsükbe beépülnek a leggyakrabban használt mesei szófordulatok.



A mese, vershallgatás megnyugvás számukra, kellemes tevékenység.



Tudnak önállóan mesélni képről, könyvből, vagy találnak ki meséket, történeteket.



Tudnak mind saját, mind más csoportok gyermekei és a felnőttek előtt rövid irodalmi alkotást
felidézni.



Érzelmileg tudják átélni, megkülönböztetni a pozitív és negatív figurák szerepét.



Leírt vagy saját maguk által kitalált verseiket, meséket, történeteket báboznak, dramatizálnak
játék idejükben is.
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A gyermek saját vers- és mesealkotását mozgással és/vagy ábrázolással történő
kombinálásával képes kifejezni magát.



Az óvónő által kezdeményezett dramatizálást, bábozást figyelik, ebben, ha kell, tevékenyen
részt is vesznek.



Vigyáznak a könyvekre, azokat sajátjuknak, értéknek tekintik.

4.14.3 Ének, zene, énekes játék:
Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok az
éneklés, az énekes játékok a zenélés örömet nyújtanak a gyerekeknek, egyben felkeltik a zenei
érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát.
Az óvoda gyakorlatának jellemzői
A fejlesztés, közös tevékenység hatására a gyermekek szeretik és igénylik a közös éneklést, az
élményekkel teli játékot, a táncot és a zenehallgatást. A közösen tanult énekek és mondókák
színessé és örömtelivé teszik ünnepeiket.
A nap bármely szakaszában keresünk alkalmat arra, hogy a gyermeket zenei élményhez
juttassuk.
Az óvónők hangszerismeretüket a nap során használják a gyerekek nagy élvezetére. Fontosnak
tartjuk az emberi hang - ének meghallgatását, szeretetét. Nagy hangsúlyt helyezünk a
ritmusérzék fejlesztésére.
A meséléshez hasonlóan meghitt alkalmat teremtünk komolyzene hallgatására, híres
zeneszerzők és műveik részleteinek megismertetésére.
Alkalmanként megismertetjük őket a mozgás-ritmusérzék fejlesztés körében a néptánc
leegyszerűsített elemeivel, a népi gyermekjátékokkal, hagyományokkal, így segítve azok
továbbélését.
A tevékenység célja


Közös éneklés, közös játék örömének megérzése, átélése.



A gyermekek zenei képességének, ízlésének, esztétikai fogékonyságának fejlődése.



A zene, zenehallgatás megszerettetése.



A gyermek nyelvi képességének fejlődése.



A mozgás, ritmusérzék fejlődése.



Az improvizációs képesség, kreativitás fejlődése.
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A közvetlen társas kapcsolat kialakítása.

A tevékenység óvónői feladata


A gyermekek zenei anyanyelvének megalapozásához szükséges zenei élmények biztosítása.



Sokféle lehetőség megteremtése az önfeledt, élmény teli énekelgetéshez, játékhoz,
mozgáshoz a nap bármely időszakában.



Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenység során a gyermekek fedezzék fel a dallam, a
ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét.



Népdalok, gyermek néptáncok és népi játékok megismertetésével segítsék ezek továbbélését.



Megfelelő hely, eszköz és hangulat biztosítása.



A felhasznált zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének
megfelelő válogatása.



Zenehallgatás során domináljon az óvónő éneke, vagy hangszeres játéka.



Zenehallgatás megválasztásánál kapjon helyet a más népek zenéje, valamint igényesen
válogatott kortárs művészeti alkotások is.



A zenei képesség fejlesztésében megfelelő hangsúlyt kapjon valamennyi részterület.



A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére



Szeretnek együtt énekelni, dalos játékokat, és népi gyermekjátékot játszani a gyerekek az
óvónő közreműködésével.



Tudnak gátlás nélkül, önálló indítással, tisztán, helyes kezdőmagasságban és tempóban
énekelni.



Tudnak változatos, sokféle éneket, dalos játékot, mondókát előadni.



Értik, ismerik, gyakorlás közben tudják alkalmazni a zenei kifejezéseket.



Érzelmi megnyilvánulásaikat esetleg dallal is ki tudják fejezni.



Zenehallgatási élményként hallgatják egymás énekét is.



Hosszabb éneket, hangszeren előadott dalt is érdeklődő élvezettel, figyelmesen hallgatnak.



Esztétikus, együtt mozgás, változatos térforma, játékos táncmozdulatok jellemezik a
gyermekek dalos játékait.



Hallgatnak és használnak ismert és kedvelt hangszereket.



Érzik és ki tudják fejezni a lüktetést, ritmust.
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4.14.4 Rajzolás, mintázás, kézimunka:
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, kézi munka, ábrázolás különböző fajtái, a
műalkotásokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszközei a gyermeki
személyiség fejlesztésének.
Az óvoda gyakorlatának jellemzői
Óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy az ábrázoló tevékenységekre a nap során folyamatosan
biztosítsuk a lehetőségeket. A gyermekek mindaddig alkothatnak, ameddig kedvük tartja.
Az ábrázolás eszközeit minden gyerek számára elérhető, állandó helyen tartjuk. Jó minőségű,
könnyen kezelhető, biztonságos anyagokat alkalmazunk.
A természeti környezet kincseit (kagylók, termések-dió, makk, csipkebogyó, mák, kukorica,
fakéreg, faágak, virágszirmok stb.), háztartásokban feleslegessé vált anyagokat (cipős doboz,
PET palack, tojásos doboz, csomagoló anyagok…) is felhasználjuk az ábrázoló tevékenységben.
Fejlettségüket figyelembe véve lépünk tovább az egyes ábrázoló technikai eljárások
alkalmazásával.
Felhívjuk a gyermekek figyelmét környezetük, a természet, (az óvoda, műalkotások, stb...)
szépségeire.
Évente 4 alkalommal kulturális programot szervezünk (múzeumlátogatás, színházlátogatás stb.)
Ösztönözzük, lehetővé tesszük a gyermekeknek, hogy ábrázoló tevékenységeikben érzelmeik,
elképzeléseik, fantáziájuk kifejezésre jussanak, érvényesüljenek. „Műveik" részei az óvoda
dekorációinak, és azokból minden évben júniusban kiállítást (Művészeti Fesztivált) rendezünk,
amely után a családok hazavihetik gyermekiek sokszínű alkotásait.
A tevékenység célja


A

gyermekek

saját

örömükre,

gondolataiknak,

érzelmeiknek

közvetítésére

és

kinyilatkoztatására használják az ábrázoló tevékenységet.


Képessé váljanak a szép meglátására, annak élvezésére és valamilyen formában való
megjelenítésére.



Az igény kialakítása az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására.



Érdeklődéssel szemléljék a képzőművészeti alkotásokat.



Fejlődjön kifejezőképességük, gazdagodjon fantáziaviláguk, tér-forma és szín képzeteik,
térbeli tájékozódó- és rendezőképességük, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk,
igényességük.
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Fejlődjön finommotorikájuk.

A tevékenység óvónői feladata


A tevékenység iránti vágy felkeltése élmények biztosításával, motivációval.



A gyermek ábrázolótevékenységéhez a feltételek megteremtése, melyben nyugodtan alkothat.



A gyerekek megismertetése a különböző eszközök helyes használatával, a különböző
anyagokkal, a rajzolás, mintázás és kézi munka technikai alapelemeivel és eljárásaival.



A célszerű – az aktuális témához kapcsolódó, illeszkedő -, esztétikus, változatos eszközök és
anyagok biztosítása.



Ünnepeinkhez

kapcsolódó

hagyományok

minél

gazdagabb

vizuális

megjelenítése,

feldolgozása a gyerekekkel.


Az örömteli, szeretetteljes légkör megteremtése.



Lehetőség adása az újraalkotásra.



A gyermekeket életkoruknak megfelelően, minőségileg egyre magasabb szintre juttatni az
önkifejezés módját, tartalmát illetően.



Szabad alkotássá tenni az ábrázolás valamennyi formáját.



Mindig alkotó, kiemelkedően tehetséges gyermekek támogatása, az ő igényeik kielégítése.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére


Formálódik a gyermekek esztétikai ízlése.



Az eszközöket biztonsággal, célszerűen használják.



Gyakran és szívesen alkotnak.



Alkotásaik változatosak, egyéniek lesznek.



Törekednek a színes kidolgozásra, megjelenítésre.



Otthonosan mozognak minden technikai eljárás alkalmazásában, ezeket keverve is
használják.



Ha szükséges segítséget kér, ezt el tudja mondani, elképzeléseit meg tudja fogalmazni.



Képesek az ön- és mások értékelésére, a szép meglátására.



Vonalvezetésük biztos, munkájuk során törekednek a tisztaságra.



Képalkotásaik során törekednek a többalakos, cselekményes, mozgásos kompozíciók
létrehozására is.



Alkotásaikról tudnak beszélni.
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Finommotorikájuk fejlettsége támogatja az iskolai élet megkezdését.

4.14.5 Mozgás
A rendszeres testmozgás kedvezően befolyásolja az egész szervezet működését, hozzájárul a
légzőszervek fejlődéséhez, a csont- és izomrendszer teherbíró képességének növeléséhez.
Ezért a játékos mozgásra, tornára minden nap lehetőséget biztosítunk az időjárástól függően
lehetőleg a szabadban, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában –
az egyéni szükségleteiket figyelembe véve.
Az óvoda gyakorlatának jellemzői
Intézményünk lehetőséget biztosít igény szerinti úszásoktatásra kezdő és haladó szinten.
Június végén és augusztusban „nyári táborban” vehetnek részt a gyermekek. Erre az időszakra
saját dolgozóinkkal külön programot tervezünk. Szakképzett sportoktatók által tartott napi
változatos sportolási lehetőségek színesítik a gyermekek mindennapjait. Természetesen az itt
eltöltött időnek részét képezi az óvodások legfőbb tevékenysége, a játék.
A tevékenység célja


A mozgás megszerettetése, mozgáskultúra fejlesztése.



A gyerekek életkorának megfelelő természetes (járás, futás, ugrás, támasz, függés,
egyensúlyozás, dobás), harmonikus mozgásfejlődés elősegítése.



A

szervezetük

erejének,

ügyességének,

gyorsaságának,

ellenálló-,

alkalmazkodó

képességének, edzettségének növelése.


Esztétikai fogékonyságuk alakulása.



Fejlett szintű koordinált, fegyelmezett nagy- és kis- mozgások elérése.



Térben való tájékozódás, helyzetfelismerés, döntés és alkalmazkodóképesség, valamint a
személyiség akarati tényezőinek fejlesztése.



Egészségük megőrzése, megóvása.



Vízhez szoktatás, az úszás megszerettetése.

A tevékenység óvónői feladata


A gyerekek életkorának és a csoport képességeinek megfelelő mozgásanyag összeállítása.



Egymáshoz való alkalmazkodási készség, társra figyelés alakítása, mozgásöröm nyújtása.



Mozgáskorrekciók, a gyerekek mozgásigényének kielégítése.



Megfelelő tér, eszköz biztosítása.
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A játékhangulat, egészséges versenyszellem megalapozása, alakítása.



Valamennyi izomcsoport egyenlő arányban történő erősítése.



A helyes testtartás alakítása.



Az udvari lehetőségek kihasználása, az udvari élettel kapcsolatos szabályok betartása.



Hibátlan tornaeszközök biztosítása.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére


Szeretnek mozogni (vízben is) és saját maguk is kezdeményeznek mozgásos tevékenységeket.



A természetes mozgásokat tudnak szépen végrehajtani.



Képesek helyes technikával különböző gyakorlatokat végezni.



Ügyesen, bátran mozognak, együtt társaikkal.



Ismerik a gyakorlatban használt szakkifejezéseket és képesek szóbeli utasításokat
végrehajtani.



Életkoruknak megfelelő önfegyelemmel rendelkeznek.

4.14.6 A külső világ tevékeny megismerése:
„A társadalmi és természeti környezetünk tele van a formák sokaságával, az eltérő méretek
megannyi megvalósulásával, a mennyiségekkel való napi találkozásokkal.” (Dr. Hegyi Ildikó:
Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban)
Az óvoda gyakorlatának jellemzői
Óvodánkban a - gyermekek életkoruknak megfelelő szintű - társadalmi, természeti ismeretek
mellett a matematikai tartalmú tapasztalatok, ismeretek is szerves részét képezik mindennapi
életünknek. A természeti - emberi - tárgyi valóságban a gyerekek biztonságát nyújtó
eligazodásához szükség van tapasztalásra, valamint érzelmi töltéssel bíró tapasztaltatásra,
ismeretekre.
Szokásokat alakítunk ki, helyes magatartásformák alakulnak, melyek alapjai lehetnek a
természet szeretetének, óvásának, védelmének, az emberi alkotások megőrzésének.
Lehetővé tesszük a környezet tevékeny megismerését, amelyhez biztosítjuk a megfelelő
alkalmat, időt, helyet, eszközt. Ugyanazt a jelenséget sokoldalúan, több érzékszervre hatva
mutatjuk meg.
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Alkalmat teremtünk a spontán és a szervezet tapasztalatszerzés megbeszélésére, különböző
eszközök és cselekedtető, játékos módszerek segítségével az ismeretek elmélyítésére,
rendszerezésére.
Az ismereteket életkoruktól függően, lehetőség szerint komplex foglalkozások keretében
mélyítjük.
Kiemelt szerepet kap a környezetvédelem, ami életünk nélkülözhetetlen velejárója.
A tevékenység célja


A gyerekek szerezzenek tapasztalatokat, ismereteket a szűkebb és tágabb, távolabbi
természeti és társadalmi környezetről, a mennyiségi és téri viszonyokról.



Tanuljanak meg megállni, gyönyörködni, rácsodálkozni egy-egy szépségre, érdekességre.



Tanulják meg a környezetük védelmét, a természet óvását.



Ismerje meg szülőföldjét, az ott élők sajátosságait, helyi hagyományait, a családi tárgyi
kultúra értékeit, tanulja meg ezek szeretetét, védelmét.



Legyen nyitott más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, elfogadására.



A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatok, ismeretek birtokába
jussanak a gyermekek, és azokat tevékenységeikben alkalmazzák.



Ismerjék fel a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat, alakuljon ítélőképességük,
fejlődjön tér-, sík-, mennyiségszemléletük.

A tevékenység óvónői feladata


Megteremteni a lehetőséget a természet tevékeny megismertetésére, biztosítani az alkalmat,
időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a
környezetkultúrára és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására.



Elősegíteni a gyermek önálló véleményalkotási, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs
kapcsolatokban és a környezet alakításában.



Gyerekek érdeklődésének felkeltése a környezetük iránti kíváncsiságukra, megismerési
vágyukra építve.



Az esztétikai és az érzelmi nevelés lehetőségeinek kiaknázása.



A pozitív érzelmi viszonyok kialakításának segítése az élő és élettelen világgal.



A közösségi nevelés lehetőségeinek kihasználása.



A gyerekek társas kapcsolatainak erősítése.



Személyiségük fejlesztése a tevékenységek során.
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Irány- és arányérzékük, valamint térbeli tájékozódásuk elmélyítése.



Kommunikációs képességeik, beszédkészségük fejlesztése.



A módszerek gazdagságán belül domináljanak a természeti megfigyelések.



Kapjanak ismereteket a gyerekek az élővilág egyedeinek fejlődéséről is.



Figyeljék meg, gyűjtsék a természet "kincseit".



Legyenek a környezetben matematikai vonatkozású ismeretszerzési lehetőségek.



Kerüljenek a gyerekek minél többször problémamegoldó helyzetekbe.



Végezzenek egyszerű látványos kísérleteket.



Formálják a környezettudatos gyermeki személyiséget.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére


A gyerekek tudnak jól, érthetően beszélni, gondolataikat, érzéseiket kifejezni.



Biztonsággal tájékozódnak az óvodában.



Megnevezik családtagjaikat, ismerik szüleik foglalkozását, valamint lakcímüket a biztonságos
eligazodásuk érdekében.



Életkoruknak megfelelően megértik a természetben meglévő összefüggéseket.



Szívesen számlálnak, kialakul számfogalmuk.



A gondolkodási műveleteket helyesen alkalmazzák.



Tudnak tájékozódni térben és időben.



Rendelkeznek életkoruknak megfelelő ismeretekkel: közlekedésről (alapvető közlekedési
szabályokról is), a növény és állatvilágról.



Észreveszik a természet szépségeit.



Képesek környezetük természeti rendjének óvására, gondozására.

4.14.7 Munka jellegű tevékenységek:
A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban
azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munka jellegű játékos tevékenység (az
önkiszolgálás, segítés az óvodapedagógusnak és más felnőttnek, a csoporttársakkal együtt, értük,
később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi vagy
egyéb munka, a környezet-, a növénygondozás stb.)
Az óvoda gyakorlatának jellemzői
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A gyermekek közelében dolgozó felnőttek munkavégzése felerősíti az egészséges kisgyermek
érdeklődését, tevékenységi vágyát. A munkát - éppúgy, mint a játékot - szívesen, örömmel
végzik. A munka objektív célját elfogadják, szükségességét természetesnek veszik, élvezik az
elért eredményeket. A felnőttek és társaik elismerése újabb tevékenységre serkenti őket. Ez a
folyamat nevelési céljaink elérését segíti, a gyermekek személyiségét fejleszti.
A vegyes csoport biztosította lehetőségeket igyekszünk kihasználni, melyek főként a nagyobb
gyerekek számára jelentenek pozitív, személyiségfejlesztő hatást (pl. segítség a kisebbeknek, a
gyengébbeknek).
A tevékenység célja


Örömmel és szívesen végezzenek, önként vállaljanak munkát.



A munka végzése során fejlődjenek képességeik, mint a kézügyesség, megfigyelőképesség
stb.



Erősödjenek pozitív személyiségjegyeik: kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság,
kötelességteljesítés stb.



A tevékenység hozzájárul a gyermekek társas kapcsolatainak alakulásaihoz (közösen végzett
munka, közösségért végzett munka, maguk és mások munkájának elismerése,) énképük
fejlődéséhez.

A tevékenység óvónői feladata


Tudatos pedagógiai szervezést, tervezést a gyermekkel való együttműködést és folyamatos
konkrét, reális, vagyis saját magához mérten fejlesztő értékelést igényel.



Megtervezni és megteremteni a gyermekek számára az életkorukhoz és erejükhöz



mért változatos, tartalmilag gazdag munkalehetőségeket.



Biztosítani számukra és megismertetni velük a munka eszközeit, célszerű használatukat, az
eszközök rendbetételét.



Munkakészségeket és szokásokat kell kialakítani.



Biztosítani kell a tartalmas, önálló munkavégzés állandóságát, folyamatosságát.



(Objektív szükségesség érzését, nélkülözhetetlenségének felismerését.)



Lehetőséget kell biztosítani a gyakorlásra és arra, hogy a kedvelt munkafajtákban
elmélyedhessenek.



Érvényesíteni kell a fokozatosság elvét, maximálisan alkalmazkodva az egyén képességeihez.



A gyermekek természetes tempójának megfelelő időt kell biztosítani a munka elvégzéséhez.
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére


A gyerekek maguk végezik el a személyükkel és a csoporttal kapcsolatos munkákat (p1.
önálló öltözködés, teremrendezés).



Fizikai erejüknek megfelelő feladatokat végeznek.



Képesek a megkezdett munkát kényszer nélkül befejezni.



Bátran kérnek segítséget, ha szükségük van rá.



Életkoruknak megfelelő szinten gyakorolják a munkamegosztást.



Élvezik a közös munkát és az eredményét.



Segítenek kisebb - gyengébb társaiknak.



Kedvvel vállalnak egyéni megbízatásokat.



Megbecsülik mások munkáját.

4.14.8 A tevékenységben megvalósuló tanulás:
A kisgyermek, megszületése pillanatától folyamatosan tanul, érdeklődő, tevékeny, nagy
mozgásigényű és társas kapcsolatokra vágyó.
Az óvoda gyakorlatának jellemzői:
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely a
teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja.
A jellegzetes, nagyvárosi környezet, a családok életvitelének következménye, hogy a
gyermekeket elárasztják élményekkel, információkkal, ismeretekkel.
A családok markáns különbözőségéből adódó igényeket, szokásokat pedagógiai kultúránk
felelősségének megtartásával toleráljuk.
Figyelembe vesszük, hogy az ide járó gyerekek családi élete sajátos vonásokat hordoz, amely
különösen sokszínűvé teszi az óvodai életet. (Hosszabb, rövidebb távon, de átmenetileg élnek
országunkban, sokféle kultúrát képviselnek, az óvodai neveléssel szemben támasztott igények
is nagyon eltérőek lehetnek...).
A tevékenység célja:


Az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése attitűdök erősítése és a képességek
fejlesztése.



Változatos tapasztalatszerzés biztosításával a gyerekek motiválása újabb ismeretek
megszerzésére. (Tudásvágy felkeltése.)
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Kitartás, munkatempó, önállóság, önfegyelem fejlesztése.



Feladattudat alakítása, erősítése.



Gyermeki személyiség harmonikus fejlesztése.



Szándékos – irányított figyelem fejlesztése.

A tanulás óvónői feladatai


Folyamatosan lehetőséget biztosítani a gyerekek minden érzékszervét foglalkoztató
tapasztaltatásra, felfedezésre, kreativitásuk erősítésére.



Cselekvő aktivitásuk fenntartása, fokozása.



Ismereteik különböző helyzetekben való alkalmazásának megteremtése.



A tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékeléssel segíteni a gyermek
személyiségének kibontakozását.



Kezdeményezett tevékenységi formákban, időkeretben valósuljon meg.



A tanulást elősegítő, támogató környezet megteremtése.



A tanulás tervezése, szervezése a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire építve.



A tanulás spontán lehetőségeinek kiaknázása.

A tanulás lehetséges formái óvodánkban:


Az óvodában töltött teljes idő alatt spontán, részben utánzásos minta és modellkövetéses
magatartás és viselkedéstanulás (szokások alakítása).



Spontán, játékos tapasztalatszerzés.



Cselekvéses tanulás.



A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés.



Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés.



Gyakorlati problémamegoldás.

A tanulási folyamatok várható eredménye óvodáskor végére:


Önfegyelem alakulása



Szándékos figyelem alakulása.



Feladat megoldási képesség sikerélményeken keresztüli fejlődése.



Kudarcok elviselésének képessége fejlődik.



Egyszerű ok –okozati összefüggések átlátására képesek.
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A tanulási folyamat szervezése, megvalósítása
Tevékenységek

Megvalósítás formái
2,5-4 évesek 4-5 évesek

5-6 évesek

6-7 évesek

Játék

kötetlen

Kötetlen

Kötetlen

kötetlen

Vers, mese

kötetlen

kötetlen,

kötetlen,

ötetlen,
szervezett

Ének, zene, énekes játék

kötetlen

kötetlen,

kötetlen,

kötetlen,
szervezett

Rajzolás, mintázás, kézimunka

kötetlen

kötetlen,

kötetlen,

kötetlen,

Mozgás (teremmegosztás miatt) kötelező

Kötelező

Kötelező

kötelező

Külső

kötetlen,

kötetlen,

kötetlen,

világ

tevékenykötetlen

megismerése.
Munka jellegű tevékenységek

szervezett
kötetlen

Kötetlen

Kötetlen

kötetlen,
szervezett

4.15 Az óvoda hagyományos ünnepei, egyéb rendezvényei
Az ünnepek legfontosabb tartalmi jegyei:
Az ünnepek, a hagyományok a tartalmas közösségi élet részei. Az óvodai élet ünnepeinek
egy része kapcsolódik a természet örök körforgásához, a környezethez. A gyermekélet
hagyományos ünnepei között vannak társadalmi és vallási eredetűek, valamint
néphagyományokhoz kapcsolódóak.
Az ünnep olyan nap, amely több a hétköznapoknál, amely szebbé teszi életünket,
változatosabbá a mindennapokat.
Fontos, hogy az ünnepeket olyan előkészületek előzzék meg, melyekben az óvodások
tevékenyen részt tudnak venni, de azok ne sértsék a kialakult napirendet
Az aktív részvétel fokozza a várakozás örömét. Az ünnepre való készülődés közben és az
ünneplés alatt az érzelmi kötődés kialakulásán, az ünnepi élmény átélésén túl, sok
tapasztalattal, ismerettel gazdagodnak óvodásaink.
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A természeti ünnepekre való készülődés azért is jelentős, hiszen feladatunknak tartjuk a
környezeti problémák iránti érzékenység fölkeltését, a környezeti tudatosság formálását, a
környezetvédelem csíráinak kialakítását, a természeti környezet alapösszefüggéseinek
megértéséhez hozzájáruló tapasztalat - és ismeretszerzés minél többféle lehetőségének
biztosítását.
Egyes ünnepekről csak röviden emlékezünk meg a gyermekek életkori sajátosságait
figyelembe véve.
Anyák napján a gyermekek kis ünnepség keretében verssel, énekkel és általuk készített kis
ajándékkal köszöntik az anyukákat, nagymamákat.
Az óvodától búcsúzó nagycsoportosok az intézménytől az iskola emblémájával ellátott ballagó
kendőt és a nemzetközi szokásoknak megfelelően „diplomát” is kapnak, mely azt bizonyítja,
hogy az óvodát sikeresen „befejezték”.
Ünnepek az óvodában:


Halloween - október 31. - Jelmezes őszi ünnep.



Thanksgiving/Hálaadás - november vége. Telepesek, indiánok amerikai hagyomány.



Mikulás



Luca napi vásár



Karácsonyi fesztivál



Bálint Nap (Valentin)



Farsang



Március 15.



Húsvét



Anyák napja



Gyermek nap – Május vége.



Art/ Művészeti Fesztivál - Búcsú az óvodától

Egyéb alkalmak:
Családi délutánok
Nagyszülők napja
Zene napja
Angol nap
Spanyol nap
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Az ünnepek, ünneplés célja


A hétköznapoktól eltérő hangulat, érzelmi állapotok átélése (készülődés, várakozás öröme,
kellemes feszültség).



Az ünnepek

tartalmának megismerése, a

gyermekek érdeklődésének,

életkorának

megfelelően.


Az összetartozás érzésének, élményének erősítése, különböző kultúrák megismerése.



Az ajándékozással kapcsolatos örömérzet felkeltése, az ajándékok megbecsülése.

Az ünnepekkel kapcsolatos feladatok


A különböző családi szemléletek, szokások tiszteletben tartása mellett megfelelő



nevelői ráhatás alkalmazása - egymás véleményének tiszteletben tartása.



Megfelelő előkészületek megtétele (tárgyi, hangulati).



Az ünnepek sikere érdekében a szülők közvetett bevonása.

4.15.1 Az ellenőrzés és értékelés rendszere
Az ellenőrzés célja: az óvoda zökkenőmentes működésének biztosítása.
Cél


A törvényesség betartása minden téren.



A gyermeki jogok betartása.



Az óvoda valamennyi dolgozója számára színvonalas munkakörülmények megteremtése
mind a tárgyi, mind a mentális feltételek tekintetében.



Az óvoda programjának gyakorlati érvényesítése.



A tárgyi feltételek biztonságossága.



Az éves munkaterv végrehajtása.



A munkáltatói feladatok pontos elvégzése.



Kiegyensúlyozott munka- és feladatmegosztás.



Továbbképzés hatékonyságának felmérése.

Az ellenőrzött tevékenységek köre


Nevelési folyamatok.



Rend, tisztaság.



Adminisztráció (mulasztási napló, csoportnapló, stb.).



A szervezeti és működési szabályzat betartása.
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Munkavédelem, balesetvédelem, tűzvédelem.



Munkáltatói - munkavállalói feladatok.



Kapcsolattartás.

Az ellenőrzés módszerei


Önellenőrzés.



Megfigyelések (tervezett, spontán, tudatos).



Beszámoltatások, célzott beszélgetések.

Az értékelés módszerei


Önértékelés.



Feljegyzések.



Elemzések.



Év végi írásos értékelés.



Esetmegbeszélések.

5

A pedagógiai program nyilvánossága

5.1 A tájékoztatás, megismertetés formája, rendje
A pedagógiai programunk megtekinthető, tanulmányozható. A pedagógiai program tartalmi
változtatása esetén, melyet az iskola munkatársai, a szülői és diákközösség kezdeményezhet, a
lehető legrövidebb időn belül ismertetjük a tartalmi változtatásokat az érdekelt felekkel.

5.2 A hozzáférhető elhelyezés biztosítása
Az intézmény Pedagógiai programjának, az SZMSZ-nek és a Házirend-nek egy példánya a
titkárságon kerül elhelyezésre, a dokumentumok nyilvánosak.
A titkárságon a dokumentumok naponta 8.00 és 16.00 között tekinthetők meg.

5.3 A tájékoztatás kérés és erre a tájékoztatás adás rendje
Az intézmény pedagógiai szempontból történő működését érintő kérdésekkel kapcsolatban a
szülők és a tanulók jogosultak tájékoztatást kérni az intézmény igazgatójától, ill. az igazgató
rendelkezése alapján az intézményben tanító kollégák is adhatnak felvilágosítást.
A diákok tanulmányi előmeneteléről a diákot tanító tanár, a tutor, a tanulmányi vezetőség és az
igazgatóság adhat felvilágosítást.
Havonta adunk tájékoztatást a különböző tantárgyakban szerzett érdemjegyekről. A tájékoztatás a
„Havi ellenőrzés és értékelés” c. dokumentumon keresztül történik.
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6

Mellékletek
1. sz. Melléklet: Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programja
2. sz. Melléklet: Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
3. sz. Melléklet: A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát
segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
4. sz. Melléklet: Tantárgyfelosztás - kötelező és választható órák
5. sz. Melléklet: A középszintű érettségi vizsga témakörei
6. sz. Melléklet: A tanulók fizika állapotának méréséhez használt módszerek
7. sz. Melléklet: Szöveges értékelési lapok
8. sz. Melléklet: A társadalmi bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok
9. sz. melléklet: Fogyasztóvédelmi program
10. sz. Melléklet: Közlekedésre nevelés programja
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6.1 1.sz. melléklet Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programja
SEK BUDAPEST ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA
Elméleti háttér
A SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium egészségnevelési programja az
Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül, mely szerint az
egészségfejlesztő iskola elősegíti, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka egészséges
színtere legyen, és arra törekszik, hogy folyamatosan fejlessze környezetét. E cél elérése
érdekében iskolánk minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti:
1. a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az eredményes tanulás előfeltételét
2. a pedagógusok, az egészségügyi szakemberek, a szülők és a diákok együttműködését
3. az egészséges környezetet, az iskolai egészségnevelést és egészségügyi szolgáltatásokat
biztosít.
Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jól-lét állapota. Tehát nem
passzív állapot, hanem folyamat. Az egészség kiteljesedésére az alábbi négy feltétel
teljesülése adja a legnagyobb esélyt a diákoknak:
1. ha az egyén integrálódik a közösséghez (családhoz, iskolához)
2. ha a változó terheléshez alkalmazkodni tud
3. ha individuális önállóságát megőrzi
4. ha megteremti az összhangot a biogenetikai, fizikai, lelki és társadalmi lehetőségek közt
Az iskolának jelentős szerepe van, abban, hogy a tanulók fent említett feltételeknek
megfeleljenek és ezáltal egészségüket megőrizhessék. A korszerű egészségnevelés az
egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartoznak például a következők:
a. az egészséges táplálkozás
b. az aktív szabadidő eltöltés
c. a lehetőség szerinti mindennapos testmozgás
d. a személyi higiéné
e. a lelki egyensúly megteremtése
f. a harmonikus párkapcsolat ideáljának kialakítása
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g. a családi életre való nevelés
h. a családtervezési módszerek ismertetése
i.

az egészséges és biztonságos környezet kialakításának igénye

j.

az egészségkárosító magatartásformák elkerülése stb.

k. káros szenvedélyek, szenvedélybetegségek prevenciója, különösen drog, alkohol,
dohányzás
Egészséges iskola
A gyerekek az iskolában nem egyszerűen az életre készülnek, hanem az iskola számukra
maga az élet. A személyes kapcsolatok gazdagsága teszi az iskolát valódi életteli szintérré.
Ezért fontos az egészséges iskola megteremtése, mely nem csak külső körülményeiben,
hanem szocializációs szerepében is olyan hely, ahol a diák otthon van, ahol gondjait
megbeszélheti.
A fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolában. Ebben a hosszú időszakban érdemi hatást
lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmódjukban
később kialakuló szokásaikat, az életideálokat stb.
Az iskolai egészségnevelő program szereplői
a. a diákok
b. az iskolaigazgató
c. a tantestület (kiemelt szerepük van a testnevelőknek, biológia szakos tanároknak és az
osztályfőnököknek

valamint

az

egészségfejlesztésben

képzett

pedagógiai

szakembereknek)
d. a szülők
e. az iskolaorvos
f. a védőnő
g. dietetikus
h. a fejlesztőpedagógus/ pszichológus
i.

a szabadidő szervező

j.

a diákönkormányzatot segítő pedagógus

k. a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
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Az iskolai egészségnevelő program a diákokért van, az ő egészséges életvitelüket szolgálja.
Az őket érintő, egészségükkel kapcsolatos problémáikról közvetlenül tudomást szerezhetünk,
ha megvan a bizalom az iskolai egészségnevelő program szereplői között. Ennek a
bizalomnak a kialakítása a program egyik legfontosabb célja.
A különböző vizsgálatok, felmérések pedig a közvetett információszerzést szolgálják.
Az egészségfejlesztésben képzett pedagógus szakemberek elsősorban az osztályfőnökökre
támaszkodhatnak. De szükséges a pedagógusok és az iskolai egészségügyi szolgálat
munkatársainak szoros együttműködése is. A legjobb program sem lehet eredményes, és a
legfelkészültebb egészségnevelő, drogügyi prevenciós szakember sem tudja ellátni feladatát
az iskolavezetés és a kollegák támogatása nélkül. A tantestület együttműködése
elengedhetetlen. Fontos, hogy a tanárok tudják, mi a feladatuk, és mit kell tenniük, ha
kompetenciájukat meghaladó problémával találkoznak.
. Kiemelt jelentőségű a szakirányú végzettséggel rendelkező tanárok (biológia, testnevelés,
társadalomismeret) bevonása a munkába.
Az iskolaegészségügyi feladatokat az iskolaorvos és a védőnő együtt látja el. Feladataik a
tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, az érzelmi és
intellektuális fejlődés követését, és a kóros elváltozások korai felismerését.
Az iskolapszichológus a lelki eredetű problémák feldolgozásában segít a tantestületnek.
Szakmai ismeretei révén olyan területeken adhat segítséget a tantestületnek, amelyek
felismerése, problémakezelése speciális felkészültséget követel, és amivel az iskola
pedagógusai többnyire nem rendelkeznek.
Az egészséges életmód és életszemlélet, magatartás területei az iskolánkban
a. önmagunk és testi és lelki egészségi állapotunk ismerete
b. a rendszeres testmozgás fontossága
c. a testi higiénia
d. az étkezés, táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe
e. a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben
f. személyes krízishelyzetek felismerése és stratégiák ismerete
g. a tanulás és a tanulás technikái
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h. a szenvedélybetegségek elkerülése (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer
használatának megelőzése)
i.

személyes biztonság (közlekedés)

j.

a tanulási környezet alakítása

k. a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége, a környezeti
ártalmak elkerülése
l.

a

betegség

és

a

gyógyulást

segítő

magatartás

(elsősegélynyújtás,

gyógyszerhasználat)
m. fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja
Az egészséges életmód kialakítására irányuló módszereink
A hagyományos egészségnevelő felvilágosítást fontosnak tartjuk és megvalósítjuk elsősorban
az osztályfőnöki órák keretében külső szakemberek segítségével. A hagyományos
egészségnevelő

felvilágosítás mellett

a gyermekek bevonásával történő interaktív

foglalkozásokat részesítjük előnyben. A hagyományos egészségnevelés jellemző vonása,
hogy általában egyoldalú közlési forma: a diákság aktív és személyes bevonása nélkül
történik. A nagyobb hatékonyság elérése érdekében pedig gyakran fordul elrettentő
információk bemutatásához, ugyanakkor, pszichológiai vizsgálatok egyértelműen bizonyítják,
hogy a konkrét problémák átbeszélése, a gyermek kérdéseire adott őszinte válaszok nélkül
nem lehetünk hatékonyak. Az iskolának nem az elrettentés, hanem a gyermekkel együtt
történő probléma megoldáshoz vezető út keresése a feladata.
Rizikócsoportok felismerése – az iskolaorvosi vizsgálatok során sor kerül a tanulók
életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatára, például mozgásszervi problémával küszködő
diákok számára speciális kezelést, pl. gyógytornát, úszást biztosítunk.
Az óvodáskori, kisiskoláskori, illetve serdülőkori pszichés problémákkal küszködő tanulók
számára képzett szakember, az iskolapszichológus foglalkozásai jelentenek segítséget.
Óvodáskorban, kisiskoláskorban gyakran találkozunk részképesség problémákkal,
ezért

iskolánkban

képzett

logopédus,

gyógypedagógus

segíti

e

gyermekek

felzárkóztatását.
Milyen keretek között valósítjuk meg egészségnevelési céljainkat?
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a. Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez
b. Elsősorban

az

osztályfőnöki

órák

nyújtanak

alkalmat

a

fenti

témák

megbeszéléséhez
c. testnevelési órák, sporttevékenységek, sportkörök
d. osztálykirándulások
e. iskolai sportrendezvények
f. délutáni, hétvégi szabadidős foglakozások
Az osztályfőnöki órák keretében megvalósuló testi és lelki egészségnevelési témák évfolyamokra
lebontva
1-2 osztály 5 óra


lelki egészség (mentálhigiéné): 2 óra



iskola, közösség szerepe,



önállóság, önálló játszótárs (barát) választás jelentősége, szülőtő való fokozatos leválás



testi egészség: 3 óra



tisztálkodás, egészséges táplálkozás, napirend fontossága

3-4 osztály 5 óra


lelki egészség: 2 óra



család – iskola helye és szerepe az életünkben. Szabadidő helyes eltöltése



testi egészség: 3 óra



Az emberi test kívül és belül. Testünk életkor szerinti változása, saját testi és lelki
felépítésének elfogadása, lehetséges formálása

5-6. osztály: 5 óra


lelki egészség: 2 óra



Milyenek vagyunk, milyenek szeretnénk lenni, mit tehetünk ezért?



Szülőről való fokozatos leszakadás lépései



testi egészség
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Rendszeres mozgás, aktív sport szerepe. Irány a természet!



Önálló közlekedés szabályai, balesetek elkerülése

7 - 8. osztályok: 5 óra


lelki egészség (mentálhigiéné) 2 óra



A lelki fejlődés folyamatai, meghatározói. A gátlások kialakulása és leküzdése.



Az agresszió és hatása az egyénre. Önmagunk elfogadásának és elfogadtatásának
képessége. Az esztétikum hatása a lelki fejlődésre.



testi egészség 3 óra



Az emberi test életműködésének ismerete az önismeret lényeges eleme. Az



egészségmegőrzés belső igényének kialakítása. Az egyéni adottságok, hajlamok



figyelembe vétele a szervezet működésében.

9 – 10. osztályok: 5 óra


lelki egészség 2 óra



A serdülőkor, mint a személyiség kialakulásának döntő szakasza, az életkorból fakadó
problémák, feszültségek (önállóvá válás, a döntés felelőssége, konfliktus



szülőkkel és pedagógusokkal, kortárscsoportok az iskolában és azon kívül stb.)



Önismeret, önkontroll, önértékelés, önbizalom. Képességeink és korlátaink tudata,
önnevelési készség és képesség kezelésükre.



testi egészség 3 óra

Saját testünk, szervezetünk működésének ismerete, mint az önismeret szerves része (egyéni
hajlamok, jellegzetes betegségtünetek felismerése, a hipochondria tudatosítása).
A serdülés testi sajátosságai, a serdülőkori biológiai, pszichológiai érés folyamatának
ismerete, megértése.
Az egészséget fenyegető tényezők ismerete, törekvés ellensúlyozásukra (a környezet károsító
hatása, helytelen életvitel, egészségtelen táplálkozási szokások, stressz stb.)
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11-12. osztály 5 óra


lelki egészség 2 óra



Emberismeret,

empátiakészség,

figyelmesség,

tapintat,

alkalmazkodási

készség,

rugalmasság, ugyanakkor az autonómia megőrzésére irányuló erő, belső stabilitás. Az
önálló döntés képessége, a lehetőségek mérlegelése, személyes felelősségvállalás.


A másság elfogadása.



testi egészség 3 óra

Szexuális kultúra


a szexuális élet megkezdése, biológiai és erkölcsi szempontok, felelősségvállalás
egymás iránt – a fogamzásgátlás módjai és kockázatuk



a gyakran váltogatott partnerkapcsolatok konfliktusai, veszélyei (fertőzésveszély)

Egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése, illetve gyógyításuk
mértéktelen alkohol és kávéfogyasztás gyógyszerek, kábítószerek az alkoholizmus és
drogfüggőség kezelése (szociális és egészségügyi intézkedések)

6.2 2.sz. melléklet A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
Intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelmi munka jelenti a veszélyeztetett és hátrányos
helyzetű családok folyamatos figyelemmel kísérését, gondozásukat; valamint azoknak az eseti
problémáknak a kezelését, ami miatt a tanuló kapcsolataiban és teljesítményében jelentős negatív
változás következik be. Az elmúlt években bekövetkezett gazdasági, társadalmi változások
hatásainak következtében egyre nagyobb szerepet kap az iskola, hiszen a keletkezett problémák
befolyásolják a gyerekek eredményeit, viselkedésüket; társaikhoz és a munkához való
viszonyukat. Így megnőtt az ifjúságvédelem jelentősége is.
Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
Az intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek - és
ifjúságvédelmi felelős működik, akinek alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermekés ifjúságvédelmi munkáját.
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A gyermekvédelmi felelős legfontosabb feladatai:


tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen időpontban, hol és milyen problémával
fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen más, a gyermekvédelemmel
kapcsolatos feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel,



a pedagógusok, a fejlesztőpedagógus, a pszichológus, a szülők vagy a tanulók jelzése, a
velük folytatott beszélgetés alapján a megítélése szerint veszélyeztetett gyermekeknél,
tanulóknál családlátogatás keretében megismeri, feltárja a családi környezetet,



a gyermek bántalmazása vagy más pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető
veszélyeztető tényező feltárása esetén, értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot,



segíti a Tanácsadó tevékenységét,



kapcsolatot tart a tanulókkal, szüleikkel és a pedagógusokkal, közzéteszi a
gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények címét, illetve telefonszámát,



tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.

Intézményünk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén
Intézményünkben a gyermekvédelmi tevékenység feladatai a gyermek fejlődését veszélyeztető
okok megelőzése, feltárása, megszüntetése:


fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit,



meg kell keresni a problémák okait,



segítséget kell nyújtani a problémák megoldására,



jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek.

Elsősorban a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt:


nevelési eljárásainkkal a lehető legnagyobb mértékben közelíteni kívánjuk egymáshoz az
eltérő anyagi és társadalmi helyzetű tanulóink neveltségi és tudásszintjét;



törekszünk a „másság” elfogadtatására; (szociális kompetencia),



szeretnénk megtanítani őket együtt élni hátrányos helyzetű társaikkal;



a rászorulókat a segítség elfogadására;
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a fejlesztőpedagógus és a pszichológus segítségével gondos felderítőmunkát végzünk az
óvodában, az iskolánkba lépő új tanulók – első osztályosok és más iskolából érkezettek –
között;



nem zárkózunk el a nevelési problémával, beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel
küzdő, más óvodából, iskolából jött diákok fogadásától sem. A közösségre és szakmai
ismereteinkre támaszkodva, legjobb tudásunk szerint próbáljuk integrálni őket;



felismerve a gyermekekre leselkedő veszélyeket, bekapcsolódtunk a dohányzás, alkohol,
drog, AIDS elleni programokba;



a deviáns magatartási formák kialakulásának megelőzésére, egyénre szabott nevelést, a
fejlesztésre szorulók között egyénre szabott követelményrendszert alkalmazunk;



a határtalan és a szülői, felnőtt kontroll nélküli televíziózás ártalmairól rendszeresen szólunk a
szülői értekezleteken és fogadó órákon;



az osztályfőnökök/tutorok megbízása lehetővé teszi, hogy a veszélyhelyzetbe kerülő vagy
abban szenvedő tanulóinkat a legrövidebb idő alatt a megfelelő segítségnyújtási formában,
tanácsadásban részesítsük;

A gyermek- és ifjúságvédelmi munka célja
Korunk veszélyforrásaival szemben tanulóink személyiségének, életszemléletének olyan irányú
fejlesztése, mely képessé teszi őket a helyes ítélethozatalra, a negatív jelenségek elutasítására. A
gyerekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, ill.
segítségnyújtás annak megszüntetésében, betartva a titoktartási kötelezettség előírásait.
A gyermek- és ifjúságvédelmi munka feladata
o ön- és társismeret fejlesztése, reális énkép kialakítása,
o társas kapcsolatok pozitív irányba történő változtatása,
o devianciák csökkentése,
o a fejlesztőpedagógus és a pszichológus segítségével évente a veszélyeztetett- és hátrányos
helyzetű tanulók felmérése, nyilvántartásba vétele,
o törekvés a veszélyeztető körülmények felszámolására, legalábbis ezek csökkentésére,
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o pedagógusaink el- és befogadó szemléletének formálása, hogy alkalmasak legyenek a
problémák kezelésére (egészségnevelés, drog-prevenció, pszichés fejlődés zavara miatt,
o tanulók integrálása,
o minden olyan veszélyeztető ok csökkentése, amely a tanulók fejlődését zavarja, ennek
érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk fenn:


gyermekjóléti szolgálattal,



családsegítő szolgálattal,



védőnővel,



iskolaorvossal,



rendőrséggel,



a gyermekvédelemben részt vevő társadalmi szervezetekkel,



alapítványokkal,



pártfogóval,



az iskolai DÖK-kel.

o megemlékezünk a hagyományos ünnepnapokról, (mikulás, karácsony, farsangi bál, húsvét,
gyereknap), ápoljuk hagyományainkat, élményt és példát adva azok számára is, akiknél ez
otthon nem adatik meg,
o választékos szakköri kínálatunk, ahová célzatosan irányítjuk a gyermekeket a szabadidő
hasznos eltöltése, és saját épülésük végett,
o a tanulási nehézségekkel küzdő tanítványainkat korrepetáljuk,
o tanítványaink szüleivel állandó a kapcsolatunk,
o tájékoztatjuk a családokat a törvény adta család- és gyermekvédelmi lehetőségekről.
Intézményünk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgáltatják
a gyermekvédelem céljainak megvalósítását:


a gyermek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének
fejlődéséről gondoskodik,



figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét,
szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát



segíti a gyermek képességének, tehetségének kibontakoztatását,
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felzárkóztató foglalkozásokkal segíti a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő
gyermek fejlődését,



indulási hátrányok csökkentése, differenciált oktatás, képességfejlesztés,



pályaválasztás segítése,



a családi életre történő nevelés,



egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,



a gyermekek napközbeni ellátása, az étkezés a napközi és a tanulószobai foglalkozások
biztosítása,



a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok),



a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, étkezési támogatás, tankönyvtámogatás,
természetbeni támogatások) Ilyen nálunk nincs.



az egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása,



szülők figyelmének felhívása, ha megváltozott a gyermek: magatartása, tanulmányi
munkája, társaikhoz, felnőttekhez való viszonya,



fogadóóra, rendszeres tutori megbeszélések



szülők rendszeres tájékoztatása az őket érintő kérdésekről, illetve figyelmezteti, ha
gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében valamilyen
intézkedést tart szükségesnek felhívja a figyelmet a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat által kínált lehetőségekre.

A hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet kezelésének színterei
-

tanítási órák,

-

felzárkóztató foglalkozások,

-

szabadidős programok.

Sikerkritérium
A hátrányos helyzetet enyhítő tevékenységünk akkor sikeres, ha:
o differenciált a tanulásirányítás,
o differenciált a házi feladatok adása,
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o fejlesztő foglalkozások tartása: ingergazdag környezet megteremtése, motiválás,
o rugalmas az időbeosztás a felzárkóztatás igényéhez igazodva,
o felzárkóztató, képességfejlesztő foglalkozásokat tartunk,
o a hosszabb hiányzások miatti lemaradásokat pótoljuk,
o a hiányok miatt egyéni- és kiscsoportos pótlást tartunk,
o a felzárkóztatásra szoruló gyerekeknek biztosítani tudjuk a felzárkózás lehetőségét,
o fejlesztjük és megerősítjük az alapkészségeket,
o önállóan fejlesztjük a tanulókat,
o páros, csoportos tanulási technikákat alkalmazunk,
o szabadidős tevékenységeket szervezünk,
o dokumentumelemzés, a tanuló produktumainak célirányos áttekintése,
o folyamatos megfigyelés,
o folyamatos kapcsolattartás a szülővel,
o pedagógus továbbképzés,
o a célcsoport gyerekeinek minél nagyobb számban történő bekapcsolása a segítő
programokba.
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6.3 3. sz. melléklet A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató
munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
1. Ó V O D A
(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a
megjegyzésben külön feltüntetve)
I. HELYISÉGEK
Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső
burkolat, megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi
jogszabályok tartalmazzák.
Eszközök, felszerelések

DARAB

csoportszoba

2

gyermekágy/fektető tároló helyiség

1

tornaszoba, sportszertárral

iskolával közös tornaterem

logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba

iskolával közösen használt

játszóudvar

1

intézményvezetői iroda

1

nevelőtestületi és könyvtárszoba

iskolával közösen használt

általános szertár/raktár

iskolával közösen használt

többcélú helyiség (szülői fogadásra, tárgyalásra,

iskolával közösen használt

ünnepek megtartására alkalmas helyiség)
orvosi szoba, elkülönítő szoba

iskolával közösen használt

gyermeköltöző

2

gyermekmosdó, WC helyiség

2
(WC - nemenként 1)

felnőtt öltöző

1

felnőtt mosdó

iskolával közösen használt

felnőtt WC helyiség

iskolával közösen használt

melegítő konyha

iskolával közösen használt

tálaló-mosogató

iskolával közösen használt
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szárazáru raktár

iskolával közösen használt

karbantartó műhely

iskolával közösen használt

kerekesszék tároló

iskolával közösen használt

ételhulladék tároló

iskolával közösen használt
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II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés
funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel
Csoportszoba
Eszközök, felszerelések

DARAB

óvodai fektető

16

gyermekszék (ergonomikus)

50

gyermekasztal

10

fényvédő függöny

reluxa minden ablakon

szőnyeg

3

játéktartó szekrény vagy polc

4

könyvespolc

2

élősarok állvány

2

textiltároló és foglalkozási eszköztároló szekrény

2

edény- és evőeszköz-tároló szekrény

2

szeméttartó

2
Tornaszoba iskolával közösen használt tornaterem

Eszközök, felszerelések

DARAB

tornapad

3

tornaszőnyeg

12

bordásfal

16

mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt

van

kielégítő készlet
egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések

van

Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba iskolával közösen használt
Eszközök, felszerelések

DARAB

tükör (az asztal szélességében)

1

Asztal

1
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Szék

4

Szőnyeg

1

játéktartó szekrény vagy könyvek tárolására is alkalmas

1

polc
Játszóudvar
Eszközök, felszerelések

DARAB

kerti asztal

2

kerti pad

2

Babaház

1

udvari homokozó

1

Takaróháló

1

mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt

V. rész szerint

kielégítő eszközök
Intézményvezetői iroda iskolával közösen használt
Eszközök, felszerelések

DARAB

íróasztal és szék

1-1

tárgyalóasztal, székekkel

1

Telefon

1

Könyvszekrény

1

Iratszekrény

1

Elektronikus adathordozó szekrény

1

számítógép, internet hozzáféréssel, perifériákkal
számítógépasztal és szék

1 felszerelés
1-1

Nevelőtestületi szoba
Eszközök, felszerelések
fiókos asztal, ami egyben eszköz előkészítő munkaasztal

DARAB
4

is
Szék

6
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könyvtári dokumentum

500

Könyvszekrény

2

Fénymásoló iskolával közösen használt

1

Tükör

2
Többcélú helyiség iskolával közösen használt

Eszközök, felszerelések

DARAB

tárgyalóasztal székekkel

1

Orvosi szoba, elkülönítővel, iskolával közösen használt
berendezése, felszerelése a vonatkozó jogszabályban előírtak szerint használt
Gyermeköltöző
Eszközök, felszerelések

DARAB

öltözőrekesz, ruhatároló, fogas

50

Öltözőpad

50 főre
Gyermekmosdó, WC helyiség

Eszközök, felszerelések

DARAB

Törülközőtartó

45

Falitükör

4

rekeszes fali polc (fogmosótartó)

47

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK
Eszközök, felszerelések

DARAB

egyéni tisztálkodó szerek

Szülő gondoskodik róla

tisztálkodó felszerelések

Szülő gondoskodik róla

Fésűtartó

Egyénileg megoldva

Törülköző

Szülő gondoskodik róla

Abrosz

24

Takaró

Szülő gondoskodik róla

ágyneműhuzat, lepedő

Szülő gondoskodik róla

153

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Eszközök, felszerelések

DARAB

Takarítóeszközök

Takarító cég gondoskodik róla

kerti munkaeszközök, szerszámok

Iskolával közösen használt
karbantartó helyiség

Porszívó

Takarító cég gondoskodik róla
V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Eszközök, felszerelések

DARAB

különféle játékformák (mozgásos játékok, gyakorló,

Van

szimbolikus, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok,
szabályjátékok, dramatizálás, bábozás, barkácsolás)
eszközei
mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt

Van

kielégítő eszközök
ének, zene, énekes játékok eszközei

Van

az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs

Van

képességek fejlesztésének eszközei
értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet,

Van

figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitást
fejlesztő anyagok, eszközök
ábrázoló tevékenységet fejlesztő, eszközök

Van

a természeti-emberi-tárgyi környezet megismerését

Van

elősegítő eszközök, anyagok
munka jellegű tevékenységek eszközei

Van

A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök
Eszközök, felszerelések
Televízió
magnetofon/CD lejátszó/hangfalak

DARAB
Interaktív tábla
2
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diavetítő vagy projektor

Interaktív tábla

Vetítővászon

Interaktív tábla

hangszer (pedagógusoknak)

Van

hangszer (gyermekeknek)

Van

egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések

Van

projektor vagy írásvetítő

Interaktív tábla

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK
Eszközök, felszerelések
étel-mintavétel (üvegtartály) készlet

DARAB
Étkezőben

Elsősegélyláda

Van

gyógyszerszekrény (zárható)

Van

tűzoltó készülék Van

Van
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2. I S K O L A
(általános iskola, gimnázium)
I. HELYISÉGEK
Eszközök, felszerelések

DARAB

Tanterem

23

szaktanterem a hozzá tartozó szertárral

2

laboratóriumok a hozzájuk kapcsolódó szertárakkal

1

logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba

1

iskolapszichológusi szoba

1

tornaterem (nemenként biztosított öltözővel, benne

1

kialakított zuhanyzóval, wc-vel)
tornaszoba vagy féltornaterem (nemenként biztosított

2

öltözővel, benne kialakított zuhanyzóval, wc-vel)
Sportudvar

1

intézményvezetői iroda

1

intézményvezető-helyettesi iroda

1

iskolatitkári iroda

1

könyvtár

1

Könyvraktár

1

orvosi szoba, elkülönítővel

1

Kiszolgáló helyiségek
Sportszertár

1

általános szertár

1

karbantartó műhely

1

kerekesszék tároló

2

aula (előtér, közösségi tér)

2

Porta

1
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Ebédlő

1

Melegítőkonyha

1

tálaló-mosogató

1

szárazáru raktár

1

felnőtt étkező

1

Teakonyha

1

személyzeti öltöző

1

személyzeti mosdó-zuhanyzó

1

személyzeti WC helyiség

2

tanulói WC helyiség

13

technikai alkalmazotti mosdó-zuhanyzó, WC helyiség

2

Élelmiszerhulladék-tároló

1

egyéb raktár

1

WC helyiség és mosdó mozgáskorlátozottak számára

4

felszerelve
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II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés
funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel
Eszközök, felszerelések

DARAB

Tanterem
tanulói asztalok, székek

tanulók létszámának
figyelembevételével

nevelői asztal, szék

tantermenként 1

eszköztároló szekrény

tantermenként 1

Tábla/ interaktív tábla

tantermenként 1

ruhatároló (fogas)

tanulók létszámának
figyelembevételével

Szeméttároló
sötétítő függöny

helyiségenként 1
ablakonként

Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények)
számítástechnikai terem
tábla + flipchart

2

Számítógépasztal

23

számítógép, internet hozzáféréssel, perifériákkal

23

Informatikai szoftverek, programok
szkenner

szükség szerint
1

társadalomtudományi szaktanterem
nyelvi labor berendezés

tíz–tizenöt tanuló egyidejű
foglalkoztatására

Magnetofon
CD író, lejátszó, hangszóró
mikrofon, erősítő, fejhallgató
DVD (lejátszó, felvevő)
projektor

8
laptopokon is van
23
laptopokon van
24
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természettudományi szaktanterem
vegyszerálló tanulói asztalok (víz, gáz

24

csatlakozással)
Elszívó berendezés

1

vegyszerálló mosogató

6

fali mosogató

2

Poroltó

1

Elsősegélydoboz

1

eszköz- és vegyszerszekrény

2

méregszekrény (zárható)

1

eszközszállító tolókocsi

1

törpefeszültségű csatlakozások

VAN

művészeti nevelés szaktanterem
rajzasztal (rajzpad, rajzbak)

10

tárgyasztal (állítható)

2

mobil-lámpa (reflektor)

2

vízcsap (falikút)

2

Pianínó

2

ötvonalas tábla

VAN

CD vagy lemezjátszó, magnetofon

VAN

Tárolópolcok

3

technikai szaktanterem
tanulói munkaasztal

10

állítható magasságú támla nélküli szék

25

Iskolapszichológusi szoba
Asztal

1

Szék

4

Zárható irattároló szekrény

1

159

Számítógép perifériákkal

1

ruhatároló (fogas)

1

Szeméttároló

1

Telefonkészülék

1

Tornaterem
Szőnyeg

1

kosárlabda palánk

4

Gyűrű

1

Mászórúd

2

Mászókötél

4

Bordásfal

16

Sportudvar
szabadtéri labdajáték felszerelése

1

magasugró állvány, léc

3

távol-, magasugró gödör

1

Futópálya

1

egyéni fejlesztést szolgáló speciális tornafelszerelések

VAN

Intézményvezetői iroda
Íróasztal

1

Szék

3

tárgyalóasztal, székekkel

1

számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal
számítógépasztal és szék

1 felszerelés
1-1

Iratszekrény

1

digitális adathordók részére szekrény

1

Telefon

1

Nevelőtestületi szoba
fiókos asztal

VAN

160

Szék

VAN

napló és folyóirattartó

1

Könyvszekrény

2

Fénymásoló

1

számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal

1

számítógépasztal, szék
ruhásszekrény vagy fogasok

1-1
pedagóguslétszám
figyelembevételével

Tükör

1

asztal

felnőtt létszám figyelembevételével

Szék

felnőtt létszám figyelembevételével

Iratszekrény

1

számítógépasztal és szék

1

számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal
Telefon
Könyvtár
tanulói asztal, szék
egyedi világítás
könyvtárosi asztal, szék
szekrény (tároló)

50
olvasóhelyenként 1
1-1
háromezer könyvtári dokumentum
elhelyezésére

tárolók, polcok, szabadpolcok

2

létra (polcokhoz)

1

Telefon

1

Fénymásoló

1

számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal

1-1

Televízió

VAN

CD vagy lemezjátszó

VAN
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Írásvetítő vagy projektor

VAN

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK
Eszközök, felszerelések

DARAB

tárgyak, eszközök, információhordozók az iskola

évfolyamok, tantárgyak alapján oly

pedagógiai programjában előírt tananyag

módon, hogy az iskola

feldolgozásához

munkarendje szerint minden
osztály alkalmazhatja

egyéni fejlesztést szolgáló speciális taneszközök

évfolyamok, tantárgyak alapján oly
módon, hogy az iskola
munkarendje szerint minden
osztály alkalmazhatja

magnetofon

VAN

CD vagy lemezjátszó

VAN

Televízió

VAN

Audio-vizuális eszközök
Írásvetítő

1

Diavetítő

1

Vetítővászon

3

Videorecorder és –player

1

Kazettás magnetofon

6

Lemezjátszó

0

CD-lejátszó

6

HI-FI torony

1

Mikrofon

2

Erősítő berendezés

1

Interaktív tábla projektorral

10

Projektor

3

CD-író

1
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Tanítást segítő felszerelések, taneszközök
Általános iskola felső tagozata és gimnázium
Magyar nyelv és irodalom
Kötelező olvasmányok (megfelelő példányszámban)

Van

Szakirodalom

Van

Video- és hanganyag

Van

Helyesírási oktatócsomag

Van

Írói arcképcsarnok

Van

Fali tablók

Van

Hangtani ismeretek összefoglalása
A szavak alakja és jelentése
A szó
Az igék
Az igenév
A mondat
Az állítmány fajtái
A jelzők rendszere
Az ok- és célhatározó
Teljes hasonulás
Magyar irodalomtörténeti térkép
Történelem – földrajz
A tanítást segítő felszerelések, taneszközök közül a videokazetták, CD-k a könyvtár
állományában, a falitérképek, transzparensek, diapozitívok, forráscsomag és egyéb
kiadványok a történelem-földrajz szertárban Vannak, amelyek a munkaközösség igényeit
többnyire kielégítik.
Történelem
Falitérkép

19

Földrajz
Földgömb

Van

Föld-Hold keringési modell

Van
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Naprendszer modell

Van

Szerkezeti földgömb

Van

Vetődés modell

Van

Gyűrődés modell

Van

Magyarország közigazgatása (régi) térkép

Van

Magyarország közigazgatása (új) térkép

Van

Magyarország domborzata térkép

Van

Magyarország természetvédelmi térképe

Van

Budapest térkép

Van

A Kárpát -medence domborzata és vizei térkép

Van

Dél-Európa térkép (kétoldalas)

Van

Dél-Európa térkép (egyoldalas)

Van

Nyugat-Európa térkép (kétoldalas)

Van

NyugatEurópa térkép (egyoldalas)

Van

Közép-Európa térkép

Van

Észak-Európa térkép

Van

Európa domborzata térkép

Van

Európa országai térkép

Van

Európai Unió térkép

Van

A Föld domborzata térkép

Van

A Föld országai térkép

Van

Ázsia déli része térkép

Van

Ázsia északi része térkép

Van

Ázsia domborzata, vizei és országai térkép

Van

Afrika térkép

Van

Ausztrália és Óceánia térkép

Van

Észak-Amerika térkép

Van

Kőzettan poszter

Van

Hegyvidéki függőleges övezetesség poszter

Van

Lemeztektonika poszter

Van

164

Iránytű

5

Falitérkép

10

Matematika
Táblai körző, fa

1

Táblai vonalzó, fa 45o-os

1

Táblai vonalzó, fa 60o-os

1

Táblai szögmérő, fa

1

Méterrúd fából

1

Kocka, téglatest

Van

Űrmértéksorozat

Van

Szétszedhető dm3

Nincs

Műanyaghenger

Van

Műanyagkúp

Van

Műanyaggúla

Van

Műanyag hétszög alapú hasáb

Nincs

Műanyag ötszög alapú hasáb

Nincs

Idegen nyelvek
Mind az általános iskolai, mind a középiskolai korosztály számára meg vannak a helyi
tantervhez szükséges tankönyvek, munkafüzetek, hangkazetták, tanári könyvek angol és
spanyol nyelvből. Rendelkezünk egy- és kétnyelvű szótárakkal megfelelő példányszámban,
az iskolánkban tanított egyéb nyelvekből is
Kazettás/CD-és magnetofon (minden nyelvtanárnak

Van

saját használatú magnetofonja)
Nyelvvizsgára felkészítő könyvek, CD-k

Van

Fizika
Eszköz megnevezése

Mennyiség

Akasztós súlykészlet

3

Állítható lejtő

1

Állítható síp

1
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Állvány 60 cm

3

Állvány 80 cm

7

Állvány cm beosztással 120 cm

1

Alumínium gyűrűk állványon (Lenz-törv.)

1

Ampermérő (GLOBE)

5

Az áram mágneses hatását szemléltető k.

1

Bimetál hőmérő

1

Boyle-Mariotte készülék

1

Braun-féle elektrométer

Van

Digitális mérleg DT-501 A

1

Digitális mérleg NJW-300

1

Digitális, elektromos hőmérő

1

Dinamikai készlet

1

Dugaszos ellenállásszekrény

Nincs

Egyenes vezető mágneses terét szeml.

1

Ejtőzsinór

1

Elektrokémiai készlet galvanométerrel

1

Elektrolízis pohár

1

Elektromos demonstrációs készlet

Van

Elektromos kísérleti készlet Brainbox

1

Elektromos tápegység 220V/50Hz-160VA

1

Elektromos vízforraló

1

Elektromosságtani demonstrációs készlet

Nincs

Elektromotor/dinamó modell

1

Elektronikai kísérleti készlet

Van

Elektroszkóp (kicsi)

1

Elektroszkóp (Meló-Diák)

2

Elektrosztatikai szemléltető készlet

1
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Elektrovaria

Nincs

Eszköz Brown-mozgás szemléltetésére

1

Fecskendő 10 ml

2

Fecskendő 30 ml

3

Fecskendő 50 ml

7

fedőlémez
Fém kiskocsi
Fizikai bemutató készlet

1 doboz
5
Van

Fizikusok arcképcsarnoka (faliképsorozat)

Nincs

Folyadékáramlás hő hatására, gázok hőkapacitása

Nincs

Folyadékos hőmérő

2

Forgókerék, forgószék

Nincs

Forráspont-meghatározó

Nincs

Forrasztópáka (elektromos)
Generátorminta

1
Van

Gömb Van de Graaff Generátor-hoz

2

Gravesand-készlet

1

Hangerősség mérő műszer

1

Hangvilla rezonancia dobozzal

2

Hőmérők

Van

Hőtágulást bemutató eszközkészlet

Van

Hőtani demonstrációs készlet

Van

Hőtani kísérleti eszközkészlet

1

Hullámgép a longitudinális és transzverzális hullámok

Nincs

szemléltetésére
Hullámkád

Nincs

Hullámmozgás modell

1

Iránytű

8
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Írásvetítő 250xLS

1

Kaloriméter

1

Készülék hangsebesség meghatározására

1

Készülék hőtágulás méréséhez

2

Készülék Planck-állandó meghatározására

1

Kétkarú mérlegek
Kétütemű motor makett
Kétütemű, négyütemű motorminta
Kézi spektroszkóp
Kinetikus gázelmélet-szemléltető modell
Kundt rezonancia cső
Kundt-cső

Van
1
Van
1
Van
1
Van

Kvarclámpa

Nincs

Levegő I. és II. kísérleti készlet

Nincs

Lézer fényforrás készlet
Mágneses jelenségeket vizsgáló készlet
Mágnespár dobozban

1
Van
10

Mechanika I. demonstrációs készlet

Van

Mechanikai kísérleti eszközkészlet

1

Mérőszalag 3m

1

Merülőforraló

2

Metronóm

1

Mikola-cső

7

Multiméter

2

Mystic ball

1

Négyütemű motor makett

1

Optikai pad áramforrással PHYWE

1

Optikai készlet

Van
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Oszcilloszkópok
PIC intelligens időmérő

Nincs
1

preparáló szett

1doboz

Radioaktív kísérleti készlet

Nincs

Részecskés kártyajáték

1

Réz cső (Lenz-törvény szemléltetéséhez

3

Rugókészlet

1

Rugós erőmérő

8

SI-mértéktáblázat

Van

Stopper

1

Tanulói készlet Elektromosság

5

Tanulói készlet Elektroszatika-mágnesség

3

Tanulói készlet Hangtan

5

Tanulói készlet Hidrosztatika

3

Tanulói készlet Hőtan

4

Tanulói készlet Mechanika

4

Tanulói készlet Optika

4

Tápegységek
Távcső
Tolómérő
Torricelli-féle barométer

Van
Nincs
3
Van

Töltésjelző készülék

1

Transzformátor készlet

1

Transzformátor-modell

Van

Üvegkád 250x165x60

1

V-A mérők

Van

Változtatható ellenállás 360 Ω

1

Van de Graaff Generátor

1
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Voltmérő (GLOBE)

6

Wheatstone-híd

1

Informatika
Jogtiszta szoftverek

Van

Fali tablók

Van

A gép felépítése
Hálózati elemek
Legújabb szakkönyvek

Van

Biológia
5-féle gerinces szív formaldehidben
A növények anyagszállítása (fali poszter)
A rák tagolt váza preparátum
A rovartest tagoltsága preparátum
A vese szerkezeti felépítése modell
Agy modell
Állatfogak (többféle fogtípus többféle fajtól) 250 db
műanyag
Az állati test szövetei (fali poszter)
Az ember anatomiája I.-II. (fali poszter)
Barázdálódástól az embrióig modellkészlet
Birth műanyag modell-poszter
Bőr modell I.-II.
CD-ROM-ok a következő témakörökben:

Van néhány témakörben

Sejttan
Szövettan
Növény-, állat- és ember-szervezettan
A Föld, illetve egyes tájainak élővilága
Cell to Embryo műanyag modell poszter
Csigolya gerincvelővel modell
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Csontváz
Diák: Ehető és mérgező gombák

30

Diák: Gombák

30

Diák: Gyógynövények és füvek

14

Diák: Harasztok

24

Diák: Madártani szövetek

20

Diák: Mohák

18

Egyszikű szár keresztmetszete modell

Van

Egyszikű virág modell

Van

Emberi csontváz

Van

Emberi torzó izomzattal (kicsi)

Van

Emlőscsontváz (macska)

Van

Érzékszervek 5 db lighttechnik fólia
Faktorral kivetítő mikroszkóp

5

Nincs

Female sex organs műanyag modell-poszter

Van

Férfi nemi szervek (fali poszter)

Van

Fog modell

Van

Four month fetus műanyag modell-poszter

Van

Full term fetus műanyag modell-poszter

Van

Fül modell

Van

Gégemodell

Van

Gerincvelő modell

Van

Gyökércsúcsmodell

Van

Halcsontváz (ponty)

Van

HIV vírus modell (2 db)

Van

Ízületi modell

Van

Kalászvirágzat modell

Van

Kétszikű virág keresztmetszete modell

Van

Kétszikű virág modell

Van
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Kitömött cickány

Van

Kitömött kakas

Van

Kitömött nyúl

Van

Kitömött Tőkés réce

Van

Koponya

Van

Környezetvédelmi készlet a talaj és a levegő

Nincs

minőségének vizsgálatához
Kültakaró az állatvilágban (fali poszter)

Van

Levél keresztmetszete modell

Van

Madárcsontváz (tyúk)

Van

Magyarország természetvédelmi területei

Van

(térkép)
Male sex organs műanyag modell-poszter

Van

Meiosis model pack

Van

Meiosis műanyag modell-poszter

Van

Mensrual cycle műanyag modell poszter

Van

Metszetek: Állati sejt (12 db)

Van

Metszetek: Emberi szövetek I-II (50-50 db)

Van

Metszetek: Növényi sejt (12 db)

Van

Mikrometszetek

Van többféle témakörben

Az állati sejt
A növényi sejt
Sorozat az örökléstanhoz
A sertésembrió fejlődése
Mitosis model pack

Van

Mitosis műanyag modell-poszter

Van

Monokuláris tanulói mikroszkóp

Van

Motic mikroszkóp (12 db)

Van

Műanyag Fürge gyík

Van
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Női nemi szervek (fali poszter)

Van

Növényi sejt modell

Van

Nukleinsav építőkészlet

Van

Opticart fóliaprogram ( 2 db fóliasorozattal – Emberi

Nincs

test I-II. )
Orr modell

Van

Szár keresztmetszete modell

Van

Szem modell

Van

Szívmodell

Van

Tanári kísérleti szettek, modellek
Csontvázak

Nincs

Béka

Nincs

Egér

Nincs

Galamb

Nincs

Hal

Van

Macska

Van

Tyúk

Van

Veréb

Nincs

Emberi koponya

Van

Juhkoponya

Nincs

Sertéskoponya

Nincs

Őzkoponya

Nincs

Lókoponya

Nincs

Modellek


Emberi torzó



Embertani modellek (csípőcsont és csövescsont

Csípőcsont és nyelv nincs, de a

metszete, agy-, bőr-, fejmetszet, fog, gége, nyelv,

többi modell van.

Van

szív, szem, fül)


Állatszervezet-tani modellek

rovarok teljes átalakulása,

Nincs
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laposcsont

Nincs

csövescsont metszete

Van

pete barázdálódása

Van

rák tagolt váza

Nincs

emlős lábfejek

Van



Emlősök fogtípusai



Növénytani modellek

Nincs

fatörzs szerkezete

Nincs

fás szár szerkezete

Van

levél szerkezete

Van

növényi sejt termő szerkezete

nincs, de a határozókönyvünk van

termések

Van



Transzparens (ehető és mérges gombák)

Van



Virágmodellek



Mikrometszet-készlet

Tanulói sztereómikroszkóp

Nincs

Tasco mikroszkóp (5db)

Van

Terhes nő (fali poszter)

Van

Termő modell

Van

Torzó (működtethető)

Van

Torzó (nagy)

Van

Tölgyfa virága modell

Van

Vérkeringés modell

Van

Vese modell

Van

Vesevelő modell

Van

Videokazetták

Van többféle

Emberi test I-VIII.
Egészségnevelés
Beszéljünk az AIDS-ről
A dohányzás ártalmai
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Élet a Földön I-V.
Élő bolygó I-III.
Ökológiai filmsorozat I-III.
Magyarország állatai
Magyarország növényei
Gyógynövényeink
Visocolor környezetvédelmi táska (vízminőség-

Nincs

vizsgálathoz)
ZEISS tanári mikroszkóp

Nincs

Kémia
Szokványos laboratóriumi eszközök

Van

( pipetták, lombikok, kémcsövek, stb.)
Táramérlegek súlysorozatos

4

Gyorsmérleg P3/200

2

Analitikai mérleg LB 1050/2, WA 21

nincs

Vizdesztilláló, Simax 10 literes

nincs

Szárítószekrények (LP 301 , 302)

nincs

Vízbontó-készülék

2

Vízfürdő LP 582

nincs

Oktatási táblák
Periódusos rendszer

Van

Az atomok elektroneloszlása

Nincs

Az atomok kovalens rádiusza

Nincs

Atomrádiuszok

Nincs

Ionrádiuszok

Nincs

Fémek reakciói vízzel

Nincs

Fémek reakciói savval

Nincs

Sav-bázis reakció
Redukció a redukáló sorban
Peptid kötés
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Tanulói kísérleti szettek, modellek
Applikációs készlet

1

Elektrokémiai tanulói kísérleti készlet

nincs

Kalotta-modell

2

Kémiai egységcsomag

Nincs

Mikroküvettás készlet

Nincs

Műanyagok gyűjteménye

Nincs

Pálcika modell készlet

1

Transzparens írásvetítőhöz (kémiai)

Nincs

Nyújtott periódusos rendszer

Nincs

Környezetvédelmi szett (vízvizsg. 6971)

1

Környezetvédelmi szett (levegő 31705)

Nincs

Kémiai kötések modelljei

1-1

Ének-zene
Pianínó

1

Teljes hi-fi berendezés

Van

( erősítő, equalaser, 2 deck, lemezjátszó, CD-lejátszó,
videomagnetofon, tv, 2 kazettás magnó )
Tantervi zenehallgatási anyag

Van

(CD-n, hangkazettán; lemezek, videokazetták )
Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök

Van

( triangulum, metronóm )
Kották, partitúrák, szakkönyvek

Van

Filozófia
Tankönyvek

Van

Tanári kézikönyvek

Van

Ajánlott olvasmányok a könyvtárban

Van

Videofilmek a könyvtár állományában

Van

Mozgóképkultúra és médiaismeret
Segédanyagok

Van
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Testnevelés
Magasugróléc

2

Magasugró állvány

1

Magasugró szivacs

2

1kg-os súlyzó

16

2kg-os súlyzó

1

2kg tömöttlabda

31

3kg tömöttlabda

9

5kg tömöttlabda

3

Mérőszalag

1

Húzódzkodó

4

Bordásfal

16

Zsámoly

7

Tolódzkodó (Bf-ra)

2

Svédszekrény

2

Tornapad

3

Tornaszőnyeg zöld 10cm

10

Tornaszőnyeg nagy 10cm

2

Gerenda

1

Felemás korlát

1

Gyűrű

1

Mászkókötél

4

Mászórúd

2

Hullahopp karika

40

Dobbantó

2

Röplabda

7

Kosárlabda 5-ös

14

Kosárlabda 7-es

18

Focilabda 3-as

8

Focilabda 5-ös

13

177

Kézilabda

43

Gumilabda

54

Szivacs kézilabda

35

Ping-pong asztal

1

Kültéri palánk

2

Kültéri focikapu

2

Beltéri palánk

2

Beltéri focikapu

2

Minifoci kapu

2

Kosárlabda háló

4

Röplabda háló

1

Labdatrató háló

1

Teniszháló

1

váltóbot

1

Jelzőmez

47

bója kicsi

8

bója nagy

11

polifoam

6

hajítólabda

30

bójaszett

2

Teniszütő

7

Mini gát

14

Nagy gát

15

koordinációs karika

2

Kézisúlyzó szett

5

Tollaslabda háló összeszerelhető

2

Koordinációs létra

1
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6.4 4. sz. melléklet: Tantárgyfelosztás: kötelező és választható órák

SEK BUDAPEST ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
1 – 4. osztály
2020/21 előtt hatályos
TANTÁRGYAK
/ÉVFOLYAM
HUNGARIAN Magyar
nyelv és irodalom
MATHEMATICS
Matematika
ETHICS
Etika
Környezetismeret
SCIENCE
ENGLISH Angol nyelv
SPANISH Spanyol
nyelv
ARTS Vizuális Kultúra
Technika és tervezés
PE
Testnevelés
MUSIC Ének-zene
IT (COMP.) Digitális
kultúra
TUTORIAL CLASS

2020/21 tanévben az 1. évf-on majd felmenő rendszerben

1

1 opt.

2

2 opt.

3

3 opt.

4

4 opt.

1.

2.

3.

4.

5

2

5

2

5

2

6

1

7

7

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

3

4

3

4

3

4

4

3

7

7

7

7

3

1

3

1

3

1

3

1

4

4

4

4

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Maximális órakeret
TOTAL

24
25

10

25

10

25

TOTAL

10

27

24

24

25

8
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SEK BUDAPEST ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
5 - 8. évfolyam
2020/21 előtt hatályos
TANTÁRGYAK
/ÉVFOLYAM
HUNGARIAN
Magyar nyelv és
irodalom
MATHEMATICS
Matematika
HISTORY/Social
Studies
Történelem
Állampolgári
ismeretek
ETHICS
Etika
Természettudomány
GEOGRAPHY
Földrajz
BIOLOGY
Biológia
PHYSICS
Fizika
CHEMISTRY
Kémia
SCIENCE
ENGLISH Angol
nyelv
SPANISH Spanyol
nyelv
ARTS
Vizuális kultúra

5

5 opt

6

6 opt.

7

4

1

4

1

4

4

1

3

2

3

2

2

7 opt.

2020/21 tanévben az 5. évf-on majd felmenő rendszerben
8

8 opt.

4
1

2

3

1

2

5

6

7

8

4

4

3

3

4

4

3

3

2

2

2

2

TOTAL

1
1

1

1

1

1

1

2

2

4

5

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

3

3

3

3

3

3

3

2

6

6

6

5

3

1

3

1

3

1

3

1

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1
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2020/21 előtt hatályos
TANTÁRGYAK
/ÉVFOLYAM
Technika és
tervezés
Dráma és színház
PE
Testnevelés
MUSIC
Ének-zene
IT (COMP.)
Digitális kultúra
TUTORIAL CLASS
Közösségi nevelés
Maximális órakeret
TOTAL

5

5 opt.

6

6 opt.

7

7 opt.

2020/21 tanévben az 5. évf-on majd felmenő rendszerben
8

8 opt.

5

6

7

1

1

1

8

TOTAL

1
5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

28

28

30

30

28

7

28

8

30

5

30

5

Az általános iskola 1-8. évfolyamon a 2020/21 előtti tantárgyfelosztás hatályát veszti a 2023/24-es
tanévtől.
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SEK BUDAPEST ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS IMNÁZIUM
9 - 12. évfolyam
2020/21 előtt hatályos

TANTÁRGYAK
/ÉVFOLYAM
HUNGARIAN
Magyar nyel és
irodalom
MATHEMATICS
Matematika
HISTORY
Történelem
Állampolgári
ismeretek
Citizenship
PHILOSOPHY
Filozófia
Természettudomány
GEOGRAPHY
Földrajz
BIOLOGY
Biológia
PHYSICS
Fizika
CHEMISTRY
Kémia
ENGLISH
SPANISH
ARTS
Vizuális kultúra
Mozgókép kultúra
és médiaismeret

9

9
opt.

4

10

10
opt.

4

11

11
opt.

2020/21 tanévben a 9. évf-on majd felmenő rendszerben
12

12
opt.

9

10

11

12

4

4

3

4

4

4

4

3

3

3

3

2

2

3

3

3

1

3

1

4

2

1

2

1

3

1

3

1

TOTAL

1
1

1

1
2

2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2
2
2

1

3

2

2

3

1

2

3

2

3

2

3

2

3

2

5

5

5

5

3

1

3

1

3

1

3

1

4

4

4

4

1

1

1

2

2

1

2

2

1
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2020/21 előtt hatályos

TANTÁRGYAK
/ÉVFOLYAM
PE
Testnevelés
MUSIC
Ének-zene
IT (COMP.)
Digitális kultúra
TUTORIAL CLASS
Közösségi nevelés

9

9
opt.

10

10
opt.

11

11
opt.

5

2020/21 tanévben a 9. évf-on majd felmenő rendszerben
12

12
opt.

5

10

11

12

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

34

34

34

34

1

1

Maximális órakeret
TOTAL

9

30

7

31

6

30

6

28

TOTAL

8

A gimnázium 9-12. évfolyamon a 2020/21 előtti tantárgyfelosztás hatályát veszti a 2024/25-as tanévtől.
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6.5 5. sz. melléklet Az érettségi vizsga témakörei
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6.6 6. sz. Melléklet:

A tanulók fizika állapotának méréséhez használt módszerek

Mérési és értékelési útmutató mindkét nem, minden korosztálya számára
Az izomzat rendszeres működtetése alaktani, élettani és biokémiai változások egész sorát
hozza

létre,

amelyek

együttesét

edzettségnek

hívjuk.

A

rendszeres

optimális

mozgás/testedzés hatására edzettek, fittek leszünk. A mozgással azonban vigyázni kell,
mert ha alul adagoljuk nem hat, ha túladagoljuk egészség károsodáshoz vezet. Az optimális
dózis meghatározása, mindig az egyén pillanatnyi fizikai fittségétől, a szervezet aktuális
kondicionális állapotától függ.
Az edzéstervezés célja: a „Se többet, se kevesebbet” elv követése.
A fizikai fitness legegyszerűbb módon:


az aerob kapacitással,



az izomerővel, és az



egészséges testsúllyal fejezhető ki.

Az egyes próbák helyes végrehajtását, az elért teljesítmény mérését és értékelését az e célra
elkészített mérési és értékelési útmutató tartalmazza.
A tesztrendszer méri és értékeli
1. Az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességeket:
a). az aerob kapacitást, amely a kardiorespiratórikus rendszer állóképességének legjobb
mérőszáma, és
b). az általános izomerőt, azon izomcsoportok erejét, erő-állóképességét, amelyeket a
mindennapi tevékenységünk során a leggyakrabban használunk és amelyek gyengesége pl.
a tartási rendellenességek leggyakoribb okozói.
2. Az optimális testtömeget és az attól való eltérést.
3. Feltérképez néhány, a fittséggel szorosan összefüggő, egyéni vonatkozású életviteli
szokást.
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A vizsgálati módszer gyakorlati végrehajtása
Az előre elkészített adatlapra kell feljegyezni:
a). személyi adatokat,
b). egészséges testtömeg megállapításához szükségesek antropometriai adatokat,
c). a motorikus próbákban elért teljesítményt és azok pontértékeit,
d). néhány egyéni vonatkozású életmód szokást.
a). A vizsgálat a személyi adatok felvételével és néhány életviteli szokás
feltérképezésével kezdődik
- a vizsgált személy nevét, nemét, születési helyét és idejét; valamint
- a vizsgálat helyét, idejét és a vizsgálatot elvégző személy nevét kell rögzíteni.
b). Az egészséges testsúly megállapításához az alább antropometriai méréséket kell
elvégezni (cipő nélkül minimális ruházatban).
Testsúly, testmagasság, csuklókerület. (A méréseket hiteles mérő eszközökkel ajánlatos
elvégezni. )
c). Motorikus próbák az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális
képességek méréshez.
Az izomerőt mérő motorikus próbákat jól szellőztethető teremben, a Cooper-tesztet
szabadtéren az sportöltözetben célszerű elvégezni. A próbák elvégzését mindig előzze meg
általános és speciális bemelegítés. Mivel a döntő lebonyolítása egy napon történik, ezért a
motorikus próbák közül először az általános izomerő mérésére alkalmazott próbákat kell
elvégezni.
d). Az életvitel megismeréséhez jelen esetben néhány, a dohányzási és sportolási
szokásokra utaló kérdésre szeretnénk választ kapni.
A mindennapi tevékenység során a leggyakrabban használt izomsorok erejének, erőállóképességének mérése
1. Az alsó végtag dinamikus erejének a mérése:
Helyből távolugrás
2. A vállöv- és a kar erejének, erő-állóképességének mérése:
Fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás folyamatosan, kifáradásig, de maximálisan nők:
1.5 , férfiak 3 percig.
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3. A csípőhajlító és a hasizmok erő, erő-állóképességének mérése:
Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan, kifáradásig, de maximálisan

3

percig.
4. A hátizmok erő, erő-állóképességének mérése:
Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan, kifáradásig, de maximálisan 3
percig.
Az izomerőt mérő próbák elvégzése után, végül a futás próba következik.
Az aerob állóképesség mérése:
- Cooper-teszt; futással/kocogással.
Általános tudnivalók
1. A vizsgálat megkezdése előtt a próbázónak tudnia kell a vizsgálat célját, gyakorlati hasznát és
az elvégzendő feladatokat.
2. A vizsgálati módszert, az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján kell elvégezni.
3. Az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása a táblázatok alapján
történik.
4. Valamennyi próbát sportöltözetben célszerű elvégezni.
5. A motorikus próbákat jól szellőző, nagy teremben, illetve szabadtéren célszerű végrehajtani.
6. Minden motorikus próba elvégzését általános és speciális bemelegítés előzze meg.
7. A motorikus próbákat, az izomerő mérésével kell kezdeni.
8. A Cooper-teszt megkezdése előtt még egyszer hívjuk fel a próbázók figyelmét:


a tőle telhető legnagyobb, – közel azonos – intenzitással fusson/haladjon előre, úgy, hogy
futás közben ne alakuljon ki olyan nagymértékű oxigénadóssága, hogy meg kelljen állnia,
ha ez mégis bekövetkezne, akkor rövid ideig sétáljon, vagy gyalogoljon tovább előre
mindaddig, amíg az oxigénadóssága elmúlik, majd folytassa a futást.

9. Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott próbák közül csak a helyből
távolugrás próbánál kell több - legalább három - kísérleti lehetőséget kell biztosítani.
A mért eredmények alapján a legjobb teljesítmény szerint kell a pontértékeket a táblázatban
megkeresni és feljegyezni.
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10. A fizikai fittség közös mérése és értékelése során el kell érni, hogy a vizsgált személy
elméletben megismerje és gyakorlatban begyakorolja, azokat az alapvető ismereteket, amelyek
elengedhetetlenül szükségesek az önálló, tudatos fittség méréshez és edzéstervezéshez.
A vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszközök
o Az egészséges testsúly megállapításához:
o orvosi személymérleg, magasságmérővel (szükség esetén bármilyen mérleg,


amellyel 0.1 kg-os pontossággal lehet méni, ill. falra vagy ajtófélfára felrajzolt cm-skála),
o 1,5 m-es, a test vonalát követni tudó mérőszalag (szabócenti).

Az aerob kapacitás méréséhez:


ismert hosszúságú sík területen kimért futópálya,



stopper óra (ha mód van rá másodperceket is kijelző karóra),



rajtszámok, vagy számozott trikók, az értékelés megkönnyítését segítő jelzésekhez
kisebb jelzőzászlók.

Az általános testi erő, erő-állóképességet méréséhez:


mérőszalag, öntapadós szigetelőszalag, kréta, olajfesték,



tornaszőnyeg, filc, vékony szivacs.
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6.7 7. sz. Melléklet: Szöveges értékelési lapok
Tanuló neve: _________________________________
Tantárgyak

IX.

X.

XI.

XII.

II.

III.

IV.

V.

VI.

- I.
I.

Magyar

nyelv

és

irodalom
1.Betűismerete (1-2.o.):


biztos



bizonytalan



téveszt / keveri

2. Hangos olvasás:


folyamatos



szótagoló



betűző



betűket hagy ki



betűket cserél fel



gyakran mást olvas

3. Szövegértés:


magabiztos



kissé bizonytalan



bizonytalan



csak segítséggel tudja

4. Íráskép:


szabályos



néhány betűje egyéni



szabálytalan



rendezetlen

5. Helyesírás:
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pontos, hibátlan



néha hibázik



gyakran

és

sokat

hibázik
6. Fogalmazás (3-4.o.)


élvezetes
fogalmazásokat ír



tanult

ismereteket

alkalmazza


kevés

segítséget

igényel


sok segítségre

van

szüksége
II. Matematika:
1.Számfogalom/
Numeracy:
 kialakult/welldeveloped
 bizonytalan/improves
steadily
 fejlesztésre
szorul/needs practice
2.

Alapműveletek

végzése/Calculation
Skills:
 megbízható/always
precise
 hibázik/sometimes
precise
 gyakorolnia kell/needs
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practice
3.

Szöveges

feladatok

megoldása/Problem
Solving Skills:
 önálló/self-confident
 kevés
segítséggel/requires
assistance
 sok
segítséggel/requires a
lot of assistance
 csak
segítséggel/always
requires assistance
4. Munkatempója/Pace:
 gyors/fast
 megfelelő/acceptable
 lassú/slow
 változó/inconsistent
III.

Környezetismeret

/Science:
1.Megfigyelései

/

Awareness:


pontosak /fully aware



felületesek / partially
aware



pontatlanok / needs to
be developed

2.

Tapasztalatai

Knowledge

/
and
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Understanding:


pontosan fogalmazza
meg/makes
predictions



meg tudja fogalmazni
/makes

relevant

observations


segítséggel
fogalmazza
meg/draws
conclusions with help

IV.

Angol nyelv /

English:
1. Hallás utáni értés/ Oral
comprehension


tökéletes / excellent



megfelelő
/acceptable



téves

/

needs

improvement
2. Interakció/ Interaction:


közlékeny / excellent



nehézkes

/

communicative


visszahúzódó / low
interaction

3. Szókincs/ Vocabulary:


gazdag / rich



egyszerű / simple
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4.

szerény / poor
Nyelvhelyesség

/

Accuracy:


pontos / excellent



pontatlan / acceptable



hibás

/

needs

improvement
IV. Spanyol nyelv:
1. Hallás utáni értés /
Comprensión oral:


tökéletes

/

muy

buena


megfelelő / buena



téves

/

necesita

mejorar
2.

Interakció

/

Interacción:


közlékeny

/

comunicativo


nehézkes

/

poco

comunicativo


visszahúzódó

/

no

interactúa
3.

Szókincs

/

Vocabulario:


gazdag / rico



egyszerű / básico



szerény

/necesita

ampliar
4.

Nyelvhelyesség

/
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Gramática:


pontos / buena



megfelelő

/

suficiente


hibás

/

necesita

mejorar
V. Ének-zene
1. Dallamismeret:


kifejező



megfelelő



bátortalan

2. Zenei ismeretek:


tájékozott



megfelelő

VI. Rajz:
Eszközhasználat:


biztos



tapasztalt



kialakulatlan

Ábrázolás:


fantáziadús



átlagos



hiányos

VII. Testnevelés:
Szabálytartása:


sportszerű



megfelelő



kialakulatlan

Feladatvégzése:
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kitartó / ügyes



igyekvő



passzív

VIII. Magatartás
Kapcsolata társaival:


társaira
odafigyel,udvarias



társaival közömbös



vezéregyéniség



visszahúzódó



gyakran

kerül

konfliktusba


konfliktuskerülő

Segítőkészsége:


szívesen segít



kérésre segít



nem segítőkész

Fegyelmezettsége:


szabályokat

mindig

betartja


szabályokat általában
betart



szabályokat
nehezebben

tartja

be


nem

tartja

be

a

szabályokat
IX. Szorgalom


általában önálló
195



kevés

segítséggel

dolgozik


indokolatlanul

kér

segítséget


probléma esetén sem
kér segítséget



gyakran

igényel

segítséget


általában

elkészíti

házi feladatait


a házi feladatot nem
mindig készíti el



gyakran nem készít
házi feladatot



felszerelése rendben /
hiányos

Megjegyzések:

Budapest,

Tutor:
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6.8 8. sz. melléklet A társadalmi bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok
A társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az erőszakmentes konfliktuskezelő
technikákkal összefüggő ismeretek átadása
A megelőzés olyan intézkedések összessége, amelyek a társadalom kohéziójának növelésére, az
egyének és természetes közösségeik társadalmi kötelékeinek megtartására, vagy a lazuló
kötelékek erősítésére, a társadalmi integráció biztosítására irányulnak.
A meghatározásból kiindulva célunk, hogy az intézményi bűnmegelőzési tevékenységünk
eredményeképpen tanulóink körében minimálisra csökkentsük a korosztályra jellemző bűnesetek
(Pl. lopás, zsarolás, verekedés) előfordulását.
Áldozattá válás (viktimológia)
A Henting féle áldozati tipológia szerint meghatározott társadalmi rétegek különösen
veszélyeztetettek az áldozattá válás szempontjából.
Közöttük is elsősorban a


fiatalok: „A gyenge élőlény az állatvilágban és az emberek között valószínű, hogy
valamilyen támadás áldozatává válik”



a kisebbséghez tartozók: „A tapasztalatlan és szegény …….bevándorló könnyen eshet
mindenféle svindler áldozatául.”



a pszichés zavarral küzdő: „Azok a személyek, akiknek gyenge az önvédelmi ösztönük, nem
kétséges, hogy gyakran viktimizálhatók”



a magányos: „A magányos …..könnyű zsákmány …. a kitörés iránti sóvárgás és amiatt az
optikai illúzió miatt, hogy a várva-várt esemény bekövetkezik”



a gátolt, mentességet élvező és ellenszegülő: „Viszonylag biztonságos rablást elkövetni olyan
helyzetben, amely nem engedi meg az áldozatnak, hogy jelentse az esetet.”

Fentiekből következik az iskola felvilágosító, a vészhelyzetekre felhívó szerepének fontossága,
amelynek színterei lehetnek külön e témában szervezett előadások (pl. a Rendőrség szakemberi
meghívásával), az etika, a természetismereti órák anyagába beépített tematika, de a szabadidős
foglalkozások is. Minden, a legjelentéktelenebbnek tűnő –gyermeket ért – erőszakos esemény is
tisztázásra szorul, amennyiben a pedagógus tudomására jut, kiemelt feladat hárul a szülői ház
bevonásával a gyermekvédelmi felelősre, az iskola pszichológusra, az osztályfőnökre, az
intézményvezetőre.
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A bűnmegelőzés és áldozattá válás szempontjából kiemelten fontos fejlesztési területek:


Funkcionális kommunikáció (pl. expresszív kommunikáció-hatékony elutasítás, receptív
kommunikáció-a nyelvi megértés fejlesztése, a hazugság, becsapás kiszűrése.)



Kognitív fejlődés: ok-okozati összefüggések megértése, egyes cselekedetek lehetséges
következményeinek felmérése, a vagyontárgyak és a pénz értékének megismerése.



Énkép, önismeret fejlesztése



Az „elmeolvasás” képességének célzott fejlesztése



Szexuális nevelés



Megfelelő önkontroll kialakítása



A társadalmi együttélés írott és íratlan szabályainak megismertetése, az egyes szabályok
betartásának direkt tanítása.

A témával elsődlegesen osztályfőnöki órák során foglalkozunk, de ezen kívül a többi tantárgy
keretében, sőt tanórán kívüli színtereken is foglalkozunk az életvezetési ismeretek és készségek
elsajátításával.
Témakör

Témák

Tanítási célok

Várható eredmény

Veszélyeztető
tényezők

Kísértésnek kitéve
Dohányzás
Alkohol
Veszélyes és tiltott szerek
Drogok és a médiák
Reklám hatása
Kritikus helyzetek és döntések
Hová
fordulhatok,
kik
segíthetnek

Problémás szituációk során
a
veszélyhelyzet
felismerése,
a
helyes
megítélés kialakítása és a
vélemény megfogalmazása.
A
kísértésnek,
a
csoportnyomásnak
való
ellenállás
konkrét
módjainak gyarapítása.
A visszautasítási kényszer
fejlesztése.
Ismerjék a helyi közösség
segítő szakembereit.
A
szervezett
segítségnyújtás
lehetőségeinek
igénybevétele.
A helyzetfelismerésre és a
döntésre való képesség
kialakítása.
A
stresszhelyzetek
és
kockázati
tényezők
felismerése.

Az
egészséget
károsító
tényezők
ismerete alapján a
visszautasítás
megalapozása.
Segítség másokon.

Óvd és védd Személyes biztonság:
magad
Jogaim és kötelességeim
Felelősségem
Visszautasítási
technikák,
döntéshozás
Határozott
ellenállás,
a
következmények vállalása
Konfliktuskezelési ismeretek

A
magabiztos,
szuverén egyéniség
alapjainak
megteremtése.
A feszültségkezelés
helyes módozatainak
megtanulása.
A
felelősséggel
kezelt döntés.
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A fentiek megvalósításának eszközei és módszerei:


A

pedagógusok

felkészítése

szakemberek

által

vezetett

tanfolyamokon

(konfliktuskezelés, káros szenvedélyek),


Szituációs és drámajátékok osztályfőnöki órákon,



DADA program,



A gyermekekre leselkedő veszélyekre történő felhívás a szülői házzal együtt,



Kapcsolattartás a helyi rendvédelmi szervekkel,

Ehhez szükséges feladataink:


A többéves harmonizációs programba (rendőrség, szociális munkások, családvédők,
szülők önkéntes egyesülete) való bekapcsolódás a deviáns fiatalok megvédésére,
segítésére.



Az

intézményi

Gyermek-

és

Ifjúságvédelmi

politika

fejlesztése,

működőképességének biztosítása, amely növeli a társadalmi integrációra képes
fiatalok körét.
Erőszakmentes konfliktuskezelő technikák:
A téma a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek
alfejezethez kapcsolódóan jelenik meg.

199

6.9 9. sz. melléklet Fogyasztóvédelmi program
A fogyasztóvédelem jogi háttere
Jogi háttér Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1985-ös Fogyasztóvédelmi Irányelveiben
leszögezte, hogy minden állampolgár fogyasztóként a következő alapvető jogokkal rendelkezik:


az alapvető szükségleteik kielégítéséhez való jog,



a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga,



a különböző termékek és szolgáltatások közötti választás joga,



a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga,



a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog,



az egészséges és elviselhető környezetben való élethez való jog,



a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszólás joga,



a tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátításához
való jog.

A Kormány 243/2003.(XII. 17.) számú rendeletével kiadott Nemzeti alaptanterv (Nat) értelmében
a helyi tanterveknek biztosítania kell, hogy az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva a
tanulók elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket, felkészüljenek azok
gyakorlati alkalmazására.
A fogyasztóvédelmi nevelés – oktatás célja
A fogyasztóvédelmi nevelés - oktatás célja “A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra
fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a
tanulókban.”(Nat) Fejlesztési feladat a NAT-ban a felkészülés a felnőtt életre, amelyben a
fogyasztói kultúra kialakítása is jelentős szerepet kap.
A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása,
elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete
jelenti.
A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei (NAT):
A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez
elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag
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megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van
szó, amelyek gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoznak magukban.
Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elősegítése, a jogaikat
érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése.
A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos
területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése,
az ún. cselekvési kompetenciák fejlesztése (Nat).
Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, a szociális tanulás útján alakul, fejlődik. A
tudatos fogyasztóvá válás és az ennek megfelelő magatartás kialakítása hosszú, sokoldalú
folyamat. Ennek során az egyén megismeri a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, megtanulja,
hogyan viselkedjen a piaci viszonyok között, hogyan legyen képes fogyasztói érdekeinek
érvényesítésére a természeti erőforrások védelme mellett.
A fogyasztói mintáknak a fenntarthatóság irányába történő fejlődése szempontjából a nevelésoktatás különösen nagy jelentőségű. Mivel ismereteket kell elsajátíttatni, készségeket,
hozzáállást, értékrendet kell formálni a fenntartható fogyasztás érdekében, ezért a gyermekkorban
elkezdett fejlesztés döntő hatású.
Amíg a kisiskolás korban leginkább jellemző fogyasztói magatartások a kiválasztás, az
áruismeret, a döntés, a kockázatvállalás, a bizalmi elv érvényesülése, addig a kamaszkorban már
megjelenik a jogérzék, kellő fejlesztés esetén a jogismeret, a szolgáltatásismeret, a fogyasztói
értékrend és a vállalkozásismeret is.
Fogyasztóvédelmi programunk
Az iskolai programunkban a pszichológiai mozgatókra, és a helyes értékrend alakítására fektetjük
a hangsúlyt. A fenntartható fogyasztás nem annyira tudományos vagy technikai kérdés, hanem
inkább az értékek választásával, a tudatos beállítódással kapcsolatos viszony.
A nevelésben az értékek formálásakor kiemelt szerepet szánunk:


a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázására és elkülönítésére,



az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartására való nevelésnek,



a természeti értékek védelmének fontosságára,
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Fejleszteni kívánjuk a tanulók fogyasztóvédelemmel kapcsolatos képességeiket, így:


a tájékozódási képességet,



döntési helyzetek felismerésének képességét,



a döntésre való felkészülést,

Megismertetjük a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket e
területen való eligazodásra,
Hangsúlyozzuk a minőség és a biztonság, valamint a gazdaságosság és a takarékosság szerepét a
fogyasztás során.
A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban
Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba beépítettük a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos
tartalmakat.
Az osztályfőnöki órák témaköreit úgy alakítjuk, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos
kompetenciák fejlesztésének elsődleges színtere legyen.
Az osztályfőnöki órák fogyasztóvédelemmel kapcsolatos témakörei:
Az iskola fogyasztóvédelmi működése ( az iskola, mint fogyasztó és mint piac), az ezzel
kapcsolatos foglalkozások;
Médiaismeret ,
A reklám képi nyelve és hatásai: Hogyan készül, miért készül a reklám? Mi a szerepe?
A zsebpénz: Mi a szerepe?
A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kompetenciák fejlesztése a tanórák keretében is történik,
így:
Technika: áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései;
Matematika: mértékegységek, banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások,
Fizika: mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák);
Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák és szokások;
Magyar nyelv és irodalom: verbális és nonverbális kommunikáció: reklámnyelv, feliratok; a
reklám kommunikációs csapdái;
Idegen nyelv: Más népek kulturális szokásai;
Biológia: génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, táplálkozás
kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás;
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Kémia: élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, háztartási
vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használatuk
Informatika: elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói veszélyforrások,
telefónia
Történelem: EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám története stb.
Tanórán kívüli lehetőségek a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kompetenciák fejlesztésére:


tevékenységek:



vetélkedők,



versenyek,



rendezvények,



iskolán kívüli helyszínek:



piaci séták,



üzletek,



bankok látogatása,



hazai és nemzetközi együttműködések:



külföldi cserediák program,



más iskolákkal,



állami és civil szervezetekkel,



cégekkel.

Módszertani elemek Valószínűleg akkor járunk a legjobban, ha az amúgy is zsúfolt iskolai
tantervbe nem a hagyományos módszertani elemekkel és merev tanórai keretek között folyó
oktatásból préselünk bele még többet, hanem bizonyos készségek fejlesztésével a fenntarthatóság
és a fenntartható fogyasztás területén. Ilyen készségek: a kritikus gondolkodás, az egyéni és
csoportos döntéshozás és a problémamegoldás.
A készségfejlesztésnek tartalmazza az egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyűjtést,
információfeldolgozást, a feldolgozott információk alapján való döntés és végrehajtás módszereit.
A fogyasztói szokásalakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek együttműködésének
megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba. Így a családok és közösségek
fenntartható fogyasztásra való törekvése is kialakulhat.
A tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a szülők lehetnek a pedagógus legfontosabb segítői
és viszont.
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Rendszeresen adunk az áruismerettel, vásárlással, fogyasztói döntésekkel kapcsolatos házi
feladatokat, bizonyos idő után segíthetünk abban, hogy a gyerekek minél tudatosabban éljék meg
családjuk fogyasztói szokásait.
Az adatkezelési szabályokat betartva ismereteket gyűjthetünk a családok vásárlási szokásairól.
Az információk adott esetben lehetővé teszik azt is, hogy a pedagógus pozitívan befolyásolja a
család vásárlói magatartását.
A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák alkalmazásával, a projektprogramok
indításával megfelelő keretet teremtünk a fogyasztóvédelem oktatásának, a kritikus, független
gondolkodás fejlesztésének:


Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól,



Riportkészítés az eladókkal,



Médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika,



Egyéni és csoportos döntéshozatal,



Helyi, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása,



Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában,



Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel,



Szimulációs játék, esettanulmány,



Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemző piaci
magatartások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése),



Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés),

Fontos hogy a diákok e módszereket minél többször alkalmazzák, napjainkban tipikus helyi és
globális problémákon keresztül.
A fogyasztóvédelmi nevelést - oktatást a következő szervezetek segítik:
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (FVF) www.fvf.hu,
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) www.ofe.hu.
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6.10 10. sz. Melléklet Közlekedésre nevelés programja
A közlekedés hozzátartozik az ember mindennapjaihoz. Tudatunkban nem jelentkezik külön,
hogy gyalogosan vagy járművel utazva mit kell tennünk. Bízunk abban, hogy a közlekedés
szabályait alkalmazva és betartva minden baj nélkül elérjük úti célunkat.
Megdöbbentő adat, hogy átlagban számolva minden harmadik órában történik gyermekbaleset, és
legalább hetente egy gyermek veszíti életét. Ki gondolná, hogy több tízezerre tehető évente
azoknak a személyi sérüléses baleseteknek a száma, amelyeknek gyermekek a szenvedő alanyai.
Az utas balesetek nagyobb számában az is szerepet játszik, hogy itt a 0- 14 éves korosztály
egésze érintett, míg a gyalogos közlekedés időszaka elsősorban 6 éves kortól, az iskolába járás
kezdetétől kerül előtérbe.
A közlekedési balesetekről készített statisztikai adatok bizonyítják, hogy szükség van többek
között a közlekedési felkészültségre, a fegyelmezett és figyelmes magatartásra, a döntési
képesség kialakulására, és nem utolsósorban a közlekedési előrelátásra.
A helyes közlekedésre nevelés, az általános nevelési feladatok szerves részévé kell, hogy váljon.
A szülőnek a gyerek egészen kis korától kezdve kell kellene – alkalmazni a helyes közlekedésre
való nevelést! A közlekedés élményt jelent mindenkinek, főleg a gyerekeknek, akik sokszor még
felmérni sem tudják az őket fenyegető veszélyeket. Az állandó tiltások, tilalmak helyett az okos
megfontolt tanácsok, és mindenekelőtt a példamutatás segítheti leginkább a közlekedési nevelést.
Napjaink egyik, ha nem a legfontosabb feladata a biztonság megteremtése. Ehhez viszont
elengedhetetlenül szükséges beszélnünk a közlekedésről, a szabályokról, hiszen nem csak írni,
olvasni, számolni kell megtanulni, hanem biztonságosan közlekedni is.
Aki megtanulja a közlekedési szabályokat, szinte nem is veszi észre, hogy alkalmazza őket.
Követelmények
A tanuló:


A fejlesztő tanulási szakasz végére ismerje meg a biztonságos közlekedés rávonatkozó
szabályait.



Tudja, hogyan előzheti meg a leggyakoribb baleseti helyzeteket.



Alkalmazza a közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási szabályokat és udvariassági
szokásokat.



Legyen tisztába lakóhelye veszélyes közlekedési csomópontjaival.
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Vészhelyzetben ismerje és tudja alkalmazni a segítségkérés formáit.



A közlekedési eszközök fejlődésének történeti áttekintése.

Témakörök, tartalmak:


A lakóhely jellemző közlekedési eszközei



A helyi és távolsági tömegközlekedés eszközei



Helyes és helytelen utazási szokásaink



A gyerekek, mint a balesetek okozói



A közlekedés levegőszennyező hatásai, a környezetszennyezés elkerülésének
lehetőségei



A közlekedésben résztvevők általános magatartási szabályai



Veszélyeztetés tilalma



Gyalogos közlekedés,



A kerékpározás személyi feltételei



A kerékpár felszerelései, tartozékai



Kerékpárok közlekedésére vonatkozó általános szabályok



A járművezetés általános személyi feltételei



Közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak



Az úttal kapcsolatos fogalmak



Közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak



Közúti jelzőtáblák



Útburkolati jelek



Tilalmi vagy korlátozó táblák



Útvonal típusát jelző táblák



Utasítást adó táblák



Elsőbbséget szabályzó táblák



Veszélyt jelző táblák



Tájékoztatást adó táblák



Útburkolati jelek



Elsőbbség



Forgalomirányítás
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Közlekedési manőverek



Irányváltoztatás



Párhuzamos közlekedés



Közlekedés vasúti átjáróban



Közlekedés különböző típusú útvonalon



Közlekedés körforgalomban



Közlekedés egyirányú forgalmú úton



Egyéb szabályok



Magatartás megkülönböztető jelzést használó járművel való találkozáskor

Tevékenységek


Utazás tömegközlekedési eszközökön, menetrend megismerése,



Helyes magatartásformák bemutatása, gyakorlása,



Kapcsolatok vizsgálata a viselkedés és a gyermekbalesetek között,



A baleseti elsősegélynyújtás megismerése, elsajátítása.

Színterek
Az általános iskola első éveiben nagy jelentőséggel bír az un. szemléltető oktatás.
Különösen nagy gondot szükséges fordítani a gondolkodás és az emlékezőképesség fejlesztésére.
Közlekedési szempontból jelentőséggel bír az érzékelés - észlelés képességének alakulása. A
biztonságos közlekedéshez nélkülözhetetlen az emlékezés képessége. A járművek, közúti
jelzőtáblák és a különböző jelzőberendezések színeinek felismerése szempontjából lényeges,
hogy pl. a kisgyermek 6- 7 éves korában biztosan tudja megkülönböztetni és megnevezni a
színeket.
A kisiskolás már elég jól képes tájékozódni közvetlen környezetében. Az otthon és az iskola
közötti úton végigmenni, megtalálni ezt az utat, kellő gyakorlottság esetén képes. Fejlődésbeli
különbségeket figyelembe véve, 6- 7 éves korra – feltételezve erre való felkészítésüket – meg
tudják különböztetni a jobb és bal oldalukat, tudják azt is, hogy mit jelent a lent és a fent vagy az
előre és hátra.

207

E kor kezdetén a gyermekek könnyebben megtanulják azt, amit értenek, mint a számukra
érthetetlent. Lényeges a képzelet fejlődése, illetve fejlesztése. A beszéd fejlődését sem
tekinthetjük mellékesnek közlekedési szempontból. A kezdet kezdetén is óvakodni kell a
verbalizmustól. Tehát olyan szavak használatától, amelyek értelmét nem, vagy csak pontatlanul
ismerik a gyermekek.
A kisiskoláskor közlekedésbiztonsági szempontból is fontos időszak. Ekkor teremtjük meg a
gyalogosközlekedés és a városi tömegközlekedés ismereteinek elsajátíttatásával azokat az
alapokat,

amelyek

majd

a

járművezetésre

való

felkészítés

szempontjából

szintén

nélkülözhetetlenek.
A gyermek fejlődésének következő szakasza a serdülőkor. A tények arra figyelmeztetnek, hogy
serdülőkorban az anatómiai és fiziológiai változások jelentősek lesznek. A serdülő
gondolkodásában

is

tovább

fejlődik.

Előrelátóbbá

válik,

mindinkább

a

várható

következményekkel is számol. A gondolkodás folyamatos fejlődésében szerepet játszanak egyre
növekvő tapasztalatai. Mindezek ellenére még mindig gondot okoz az általános kiemelése
konkrét tárgyak vagy jelenségek köréből. Ezért nélkülözhetetlen a sokoldalú bemutatás, a
különböző körülmények között végzett gyakorlás. A serdülőkor végére alakul ki a magas szintű,
absztrakt, elméleti és fogalmi gondolkodás.
Külön érdemes szólni az erkölcsi ítéletalkotásról, az emberi tulajdonságok megítélésének
kérdéséről. A serdülő ebben a tekintetben ugyancsak támogatásra szorul. A szülő és a pedagógus
egyaránt sokat tehet a helyes ítélőkészség kialakítása érdekében. Közlekedésbiztonsági
szempontból nem elhanyagolható kérdés, hogy a közlekedő tanulók, rendelkeznek-e un.
helyzetfelismerő képességgel. Észreveszik-e közlekedésük közben valamely helyzet veszélyessé
válását, és képesek-e erre a megfelelő módon reagálni. Ahhoz hogy az intézményi szintű
közlekedésre nevelés megfeleljen a közlekedésbiztonsági elvárásoknak, életkor-specifikus és
egymásra épülő, továbbá közlekedésszakmailag megalapozott programra, valamint felkészült
pedagógusokra van szükség.
A helyi tantervet átszövi a mindennapi életben alkalmazható képességek kialakítása, így a
szabálytartó,

biztonságos gyalogos és tömegközlekedés több tantárgyban,

különböző

évfolyamokon visszatérően, fokozatosan bővülő tartalommal jelenik meg. Az egyes
tantárgyakban megjelenő tartalmakon és követelményeken felül az egyes tanulók egyéni
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fejlesztési terve a család lehetőségeinek és igényeinek figyelembe vételével tartalmaz fejlesztési
célokat általában a következő területeken:


A bevezető és kezdő szakaszban a környezetismereti tantárgy keretében.



Az alapozó és fejlesztő szakaszban a technika-, történelem- és osztályfőnöki tantárgy
keretében.



Szabadidős iskolán kívüli programok során folyamatosan.
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7

Legitimációs záradék
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7.1 A program hatályba lépése
A program a módosítást, elfogadást és jóváhagyást követően hatályba lép.

7.2 A felülvizsgálat rendje
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A SEK Budapest Oktatási Alapítvány Kuratóriuma, mint a SEK Budapest Óvoda, Általános
Iskola és Gimnázium (1021. Budapest, Hűvösvölgyi út 131.) fenntartója az oktatási intézmény
Pedagógiai programjával – figyelemmel a tantestület elfogadó határozatásra és az intézmény
vezetőjének jóváhagyására – egyetért.
Budapest, 2020. június 10.

Jorge Segovia Bonet
A Kuratórium elnöke

The Board of Directors of SEK Budapest Oktatási Alapítvány (SEK Budapest Education
Foundation), as the maintaining body of SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
{SEK Budapest Kindergarten, Primary School and High School} (1021. Budapest, Hűvösvölgyi
út 131.), hereby approves the education institution’s Pedagogical program – taking into account
the board of education’s resolution on approval and the approval of the head of the institute.
Budapest, 10 June 2020.
Jorge Segovia Bonet
Chairman of the Board
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TÉMAKÖR

Biológia

1.2.2. Szerveződési
szintek

1.2. Az élet jellemzői
1.2.1. Az élő
rendszerek

Vizsgáló módszerek

1.1. A biológia
tudománya
Vizsgálati szempontok

TÉMÁK

3

Tudja összehasonlítani a különböző szerveződési
szinteket: egyed alatti (sejt alatti, sejtszintű, szövet,
szerv, szervrendszer) egyed, egyed feletti (populáció,
társulás, biom, bioszféra).

Értelmezzen biológiai kísérletet, ismertesse
szempontokat, ismerje föl a kísérleti változót.

Értelmezze a természetes rendszert az élővilág
fejlődéstörténete alapján. Értse Linné rendszertani
munkásságának fő elemeit (mesterséges rendszer,
kettős nevezéktan).
Ismerje a fénymikroszkóp használatának alapelveit,
alkalmazhatóságát biológiai vizsgálatokban.
7XGMRQ NDSDUpNRW Q\~]DWRW NpV]tWHQL PHWV]HWHW
HOHPH]QL
7XGMD KRJ\DQ NHOO NLV]iPtWDQL D PLNURV]NyS
QDJ\tWiViW

rendszerként

az

élő
Tudja értelmezni az élő rendszereket nyílt
rendszerekként.
Elemezzen kapcsolatokat az élő rendszerek alábbi
tulajdonságai között: anyagcsere, elhatárolódás,

Értelmezze
működő
szervezeteket.

Ismertesse a modellalkotás lényegét.
Ismerje az élettani állapot leírására használható
alapvető eszközök és módszerek (EKG, EEG, CT,
UH,
röntgen
vizsgálat,
elektronmikroszkóp)
gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit.

a

Értse a különbséget a mesterséges rendszerek és a
fejlődéstörténeti rendszer alapelvei közt. Tudjon
értelmezni molekuláris törzsfákat.
Fogalmazza meg a különbséget a feltevés (hipotézis)
és az elmélet (teória) között.

Emelt szint

Tudja, hogy a rendszerezés alapegysége a faj.
Tudja alkalmazni a rendszerezés alapelveit élőlények
csoportosítása során.

Középszint

VIZSGASZINTEK

1. Bevezetés a biológiába

B) TÉMAKÖRÖK

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

1.3. Fizikai, kémiai
alapismeretek



4

Ismerje az enzimek előfordulását (minden sejtben
működnek), az enzimműködés lényegét, optimális
feltételeit, utóbbit hozza összefüggésbe szervezete
jellemző értékeivel (testhőmérséklet, pH - ozmotikus

Ismerje az aktiválási energia és a katalizátor fogalmát,
tudja azokat alkalmazni biológiai folyamatokra.

0XWDVVD NL D] RUYRVL V]pQ QDJ\ IHOOHWL
PHJN|WĘNpSHVVpJpW IHVWpNROGDWWDO 7XGMD PDJ\DUi]QL
pV pUWHOPH]QL D NtVpUOHWHW pUWVH DQQDN
N|YHWNH]PpQ\HLWDONDOPD]iVLOHKHWĘVpJHLW

Ismerje a diffúzió és az ozmózis biológiai
jelentőségét, és tudja magyarázni a két folyamatot.
7XGMRQ HOYpJH]QL pV pUWHOPH]QL HJ\V]HUĦ R]Py]LVRV
NtVpUOHWHNHW 
Ismerje a felületen való megkötődés biológiai
jelentőségét
(enzimműködés,
talajkolloidok,
kapillaritás).





Értse a kromatográfia elvi alapjait, tudja értelmezni
egy leírt kromatográfiás kísérlet eredményét, tudja azt
alkalmazni.
Hozza összefüggésbe az ATP-bontó enzimeket az
energiaigényes folyamatokkal (miozin, Na-K pumpa),
illetve az ATP szintézist az egyenlőtlen ioneloszlással
(mitokondrium).

Értse a szervezet ozmotikusan aktív anyagainak
szerepét az életfolyamatokban (vérfehérjék a
visszaszívásban, nyirokképzés).

Értelmezzen élő rendszerekben zajló körfolyamatokat
(pl. sejtciklus, szívciklus, nemi ciklus, aszpektusok).

homeosztázis,
ingerlékenység,
mozgás,
alkalmazkodás, belső egység, növekedés, szaporodás,
öröklődés és öröklődő változékonyság, evolúció,
halandóság.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

2.1.3. Lipidek

2.1.2. Szervetlen
molekulák

2.1. Szervetlen és
szerves alkotóelemek
2.1.1. Elemek, ionok

TÉMÁK
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Ismerje a zsírok és olajok biológiai szerepét
(energiaraktározás,
hőszigetelés,
mechanikai
védelem), és hozza ezt összefüggésbe a zsírszövet
szervezeten belüli előfordulásával. Magyarázza a
foszfatidok polaritási tulajdonságai alapján, miért

Értse a víz, a szén-dioxid és az ammónia jelentőségét
az élővilágban.
eUWVH KRJ\DQ pV PLpUW PXWDWKDWy NL D V]pQGLR[LG
PHV]HVYt]]HO
Magyarázza a lipidek oldódási tulajdonságait, tudjon
hozni ezekre hétköznapi példákat.
Értse, miért léphet fel könnyen a zsírban oldódó
vitaminok túladagolása.

Értse a karotinoidok konjugált kettőskötés-rendszere és
fotokémiai szerepe közötti összefüggést a növényekben
(karotin, xantofill) és az emberi látás folyamatában (Avitamin, rodopszin).

Ismerje a zsírok (glicerin+zsírsavak) és a foszfatidok
(glicerin+ zsírsavak+ foszforsav) szerkezetét.
Ismerje fel a sztrenánvázat és a karotinoidok
alapszerkezetét.

Ismerje a NO2– és PO43– ionok természetes
előfordulásait.

Ismertesse az I, F, Si szerepét az élő szervezetben.
Legyen tisztában a Si élő szervezetben betöltött
szerepével.

VIZSGASZINTEK

Értse a C, H, O, N, S, P szerepét az élő szervezetben.
Ismerje a H+, Ca2+, Mg2+, Fe2+-3+, Na+, K+, Cl- HCO3–, a
CO32–, NO3– - ionok természetes előfordulásait.
Tudja magyarázni a só jódozásának és a fogkrémek
fluorozásának szerepét.

Középszint

Emelt szint

Tudjon megtervezni és magyarázni az
enzimműködéshez szükséges optimális kémhatást és
hőmérsékletet bemutató kísérletet, értékelje annak
eredményeit.

2. Egyed alatti szerveződési szint

viszonyok).
Tudja magyarázni enzimhibán alapuló emberi betegség
megnyilvánulását, ismerje megelőzésének lehetőségeit.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

2.1.5. Fehérjék

2.1.4. Szénhidrátok
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Értse a szénhidrátok természetes előfordulásai és az
élő szervezetben betöltött szerepük közötti
összefüggést.
Ismerje fel a glükóz, ribóz, dezoxiribóz
molekulájának vázát.
Tudja a glükóz összegképletét és a poliszaharidok
általános képletét.
Ismerje a laktóz és a szacharóz előfordulását és
táplálkozás élettani jelentőségét.
7XGMD HOYpJH]QL pV pUWHOPH]QL D NHPpQ\tWĘ MyGGDO
W|UWpQĘ NLPXWDWiViW /XJROSUyED  pV LVPHUMH IHO D
NHPpQ\tWĘV]HPFVpNHW PLNURV]NySEDQ pV PLNURV]NySRV
NpSHQ
0DJ\DUi]]DPLpUWpGHVDVRNiLJUiJRWWNHQ\pUKpM
Ismerje a fehérjék általános szerkezetét (peptidlánc).
Tudjon példákat mondani a mindennapi életből a
fehérjék szerkezetének megváltozására (tojás- és
hússütés).
Tudjon elvégezni és értelmezni fehérjék kicsapódását
bemutató kísérleteket (hő, nehézfémsók, mechanikai
hatás).

alkalmasak a biológiai membránok kialakítására
(hártyaképzés).
Lássa és magyarázza a kapcsolatot az epesav
polaritása és az epesav sók emulziót stabilizáló
szerepe között.
7XGMRQ HOYpJH]QL pV pUWHOPH]QL D] HSH ]VtURNDW
V]pWRV]ODWyV]HUHSpWEHPXWDWyNtVpUOHWHW
Tudja összehasonlítani a következő szénhidrátokat íz,
vízoldhatóság és emészthetőség szempontjából:
szőlőcukor, keményítő, glikogén, cellulóz.

Ismerje az aminosavak általános képletét, az oldalláncok
kölcsönhatásainak típusait és értse, hogy ezeknek
szerepük van a fehérjék térszerkezetének kialakulásában.
Értse a fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és
negyedleges szerkezetét.
Értse a peptidkötés kialakulását és a fehérjék
térszerkezetében betöltött szerepét.

Ismerje az α- és β glükóz szerkezetét, a ribóz,
dezoxiribóz, amilóz és cellulóz molekulájának
felépítését.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

2.2.2. Felépítő

2.2. Az anyagcsere
folyamatai
2.2.1. Felépítés és
lebontás kapcsolata

2.1.6. Nukleinsavak,
nukleotidok
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Tudja, hogy minden átépítés energiaveszteséggel jár.
Magyarázza az endo- és exocitózis folyamatát.
Ismerje e folyamatok lényegét (reduktív, energia-

Hasonlítsa és kapcsolja össze az élőlények felépítő és
lebontó folyamatait. Hasonlítsa össze az élőlényeket
energiaforrás szempontjából (fototrófok, kemotrófok)
szempontjából
(autotrófok
és
és
C-forrás
heterotrófok).

Értse, hogyan rejlik a DNS szerkezetében az
információhordozó, örökítő (önmegkettőződő) szerep.

Ismerje a hidrolízis és a kondenzáció fogalmát, tudjon
példákat hozni ezekre a makromolekula-alapegységek
összekapcsolódása és szétbomlása folyamatában.

Ismerje fel a nukleotidok és a nukleinsavak általános,
egységekből
felépülő
cukorbázis-foszfát
molekulavázát.
Értse a nukleotidok (NAD+, NADP+, ATP) biológiai
jelentőségét.
Tudjon elemezni kísérleteket a DNS örökítő szerepének
bizonyítására (Griffith és Avery, Hershey és Chase
kísérlete).

Ismerje a fehérjék biológiai szerepét (enzimek,
összhúzékony fehérje-rendszerek – aktin és miozin -,
vázanyagok, receptorok, szállítófehérjék, tartalék
tápanyagok, antitestek, jelölő fehérjék, véralvadás,
szabályozó
fehérjék).
Mondjon példát ezek előfordulására.
Magyarázza,
miért
elengedhetetlen
alkotói Értse a stresszfehérjék (hősokkfehérjék) működésének
étrendünknek az eszenciális aminosavak. Mondjon és a sejt öngyógyító folyamatainak a kapcsolatát,
példákat a mindennapi életből a fehérjék szerkezetének térszerkezetében betöltött szerepét.
megváltozására (tojás- és hússütés).
7XGMRQHOYpJH]QLpVpUWHOPH]QLIHKpUMpNNLFVDSyGiViW
EHPXWDWyNtVpUOHWHNHW KĘQHKp]IpPVyNPHFKDQLNDL
KDWiV 

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

2.3.1. Elhatárolás

2.3. Sejtalkotók (az
eukarióta sejtben)

2.2.3. Lebontó
folyamatok

folyamatok
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Hasonlítsa össze a biológiai oxidációt és az erjedést
(biológiai
funkció,
sejten
belüli
helyszín,
energiamérleg).
Tudja, hogy a szerves molekulák szénvázából széndioxid keletkezik, a hidrogén szállítómolekulára
kerül.
Tudja, hogy a végső oxidáció során a
szállítómolekulához kötött H molekuláris oxigénnel
egyesül, víz és ATP keletkezik. Ismerje a folyamat
helyét a sejtben.
,VPHUMHI|OPLNURV]NySEDQpVPLNURV]NySRVNpSHNHQD
VHMWIDODWV]tQWHVWHWVHMWPDJRW]iUYiQ\W
Ismerje fel rajzolt ábrán a sejthártyát, citoplazmát,
sejtközpontot, ostort, csillót, endoplazmatikus
hálózatot, riboszómát, sejtmagot, mitokondriumot;
sejtfalat,
zöld
színtestet,
zárványt.
Tudja
megkülönböztetni az állati és a növényi sejtet.
Ismerje e sejtalkotók szerepét a sejt életében.

Ismerje a biológiai hártyák (membránok) szerepét

felhasználó) és helyét.
Magyarázza a növények, a fotoszintézis alapvető
szükségességét a földi életben.
Ismerje a fotoszintézis fény- és sötétszakaszának fő
történéseit: a víz fényenergia segítségével bomlik,
molekuláris oxigén keletkezik, a H szállítómolekulára
kerül, ATP keletkezik (fényszakasz); a szén-dioxid
redukálódik a H és az ATP segítségével, glükóz, majd
más vegyületek keletkeznek (sötét szakasz). Értse a
fotoszintetikus színanyagok szerepét a folyamatban.
Ismerje a fotoszintézis egyszerűsített egyenletét.

Ismerje a passzív és az aktív szállítás mechanizmusát,

Tudja, hogy az aminosavak lebomlásakor és
átalakításakor a N ammónia, illetve karbamid
formájában kiválasztódik, vagy más aminosavba kerül.

Értse a citrátkör lényegét: a H szállítómolekulához
kötődését, a szén-dioxid keletkezését, a folyamat
helyét.

Ismerje a glikolízis lényegét.

Ismerje a fotoszintetikus színanyagok típusait
(karotinoidok, klorofillok) és molekulavázát.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

2.3.5. A sejtműködések
vezérlése

2.3.4. Osztódás

2.3.3. Anyagcsere

2.3.2. Mozgás

9

Értse, hogy a sejt hogyan válaszolhat külső és belső
ingerekre
(valamilyen
belső
anyag
koncentrációváltozása, működésének megváltozása:
alakváltozás, elválasztás vagy elektromos változás).

Ismerje a kromoszóma mikroszkópos fogalmát és
genetikai értelmezését (kapcsoltsági csoport), az
emberi testi sejtek és ivarsejtek kromoszómaszámát.

Magyarázza a számtartó és a számfelező osztódás
lényegét, szerepüket a testi és ivarsejtek létrejöttében
és a genetikai sokféleség fenntartásában.

(anyagforgalom, határolás, összekötés, jelölés,
jelfogás) és tudja magyarázni felépítésük általános
elvét. Hasonlítsa össze a passzív és az aktív szállítás
lényegét (iránya, energiaigénye). Magyarázza az
endo- és exocitózis folyamatát.
Ismerjen példákat az állábas, ostoros, csillós
mozgásokra az emberi szervezetben.
Ismerje a sejt belső hártyarendszerének funkcióját.
Ismertesse a mitokondrium és a színtest szerepét
(biológiai oxidáció, fotoszintézis).

Értse a K-Na-pumpa fontosságát.
Magyarázza a programozott és nem programozott
sejthalál különbségét. Tudjon példákat hozni e
folyamatokra.

Értse a sejtciklus szakaszait.
Hasonlítsa össze a mitózist és a meiózist (folyamataik,
előfordulásuk, a genetikai információ mennyiségének
és minőségének változása).
Értse, hogy a meiózis folyamata miként eredményez
genetikai változatosságot.

Ismertesse a sejtbe bejutó anyagok vagy belső
felesleges
anyagok
lebontásának
lehetőségét
(lizoszóma).
Ismerje a sejtbe bejutó anyagok vagy belső felesleges
anyagok lebontásának lehetőségét (lizoszóma).
Magyarázza a szerkezet és működés kapcsolatát a
mitokondriumban folyó citromsavciklus, illetve
végoxidáció esetében. Ismerje a glikolízis és az erjedés
folyamatainak helyét a sejtben.

végrehajtóit (kettős lipidréteg, membráncsatornák,
szállítók, pumpák), hajtóerőit.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

3.2.2. Egysejtű
eukarióták

3.2. Önálló sejtek
3.2.1. Baktériumok

3.1. Nem sejtes
rendszerek
3.1.1. Vírusok

TÉMÁK
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Az alábbi fajokon mutassa be az egysejtű élőlények
változatos testszerveződését, alapvető életműködéseit
(emésztés, mozgás, víztartalom-szabályozás) és
felépítő anyagcseréjét: óriás amőba, papucsállatka faj,

Ismertesse a baktériumok környezeti, evolúciós, ipari,
mezőgazdasági és egészségügyi jelentőségét; lássa ezek
kapcsolatát változatos anyagcseréjükkel.
Magyarázza, hogy a felelőtlen antibiotikum-szedés
miért vezet a kórokozók ellenálló formáinak
elterjedéséhez. Hozzon példát baktérium által okozott
emberi megbetegedésekre.
Ismertesse ezek megelőzését és a védekezés
lehetőségét.
Ismertessen fertőtlenítési, sterilizálási eljárásokat.

Hasonlítsa össze a prokarióta és az eukarióta sejt
szerveződését.

Emelt szint

Ismertesse a különböző fertőtlenítési eljárások biológiai
alapját.
Ismertesse az endoszimbióta elméletet, értse a mellette
szóló érveket.

Életfolyamataik leírása alapján legyen képes
azonosítani a heterotróf, fotoautotróf és kemoautotróf
baktériumokat, valamint a baktériumok ökológiai
típusait (termelők, lebontók, kórokozók, szimbionták).

Ismertesse a vírusok kialakulására vonatkozó elméletet.
Magyarázza a fágfertőzés folyamatát.
Hasonlítsa össze a priont a vírussal.

VIZSGASZINTEK

Értse a vírusok biológiai, egészségügyi jelentőségét.
Ismerje a vírusok felépítését és a vírusokkal történő
megfertőződés módjait. Hozzon példát vírus által
okozott emberi megbetegedésekre.
Értse és esettanulmány alapján alkalmazza a fertőzés,
megbetegedés, járvány fogalmát. Ismerje megelőzésük
lehetőségeit.

Középszint

3. Az egyed szerveződési szintje

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

3.3.3. Teleptest és
álszövet

3.3.2. Sejtfonalak

3.3. Többsejtűség
3.3.1. A gombák,
növények, állatok
elkülönülése
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Tudja felsorolni a halálosan mérgező gyilkos galóca
azonosítására szolgáló bélyegeket és tudja, milyen
tünetek utalnak a mérgezésre.

Ismerje a szivacsok testfelépítésének főbb jellemzőit,
hozza kapcsolatba különböző sejtjeik funkcióival.

Magyarázza, hogy a testszerveződés és az anyagcserefolyamatok alapján miért alkotnak külön országot az
élőlények természetes rendszerében a növények, a
gombák és az állatok.
Értse, hogy a differenciálódás a sejtek szerkezeti és
működésbeli specializálódásával jár.
A zöldmoszatok példáján mutassa be és hasonlítsa
össze az egysejtű szerveződés és a többsejtű, nem
szövetes szerveződés típusait (sejttársulás, sejtfonal,
teleptest).
Ismerjen
fonalas
testfelépítésű
gombákat
(peronoszpóra, fejespenész, ecsetpenész; emberi
megbetegedéseket okozó gombák).
Tudja, hogy a gombák spórákkal szaporodnak.
9L]VJiOMRQIpQ\PLNURV]NySSDONHQ\pUSHQpV]WpVIRQDODV
]|OGPRV]DWRNDW UDM]ROMD OH pV MHOOHPH]]H D
PLNURV]NySEDQYDJ\PLNURV]NySRVNpSHQOiWRWWDNDW
Értelmezze a teleptestes szerveződést a vörös- és
barnamoszatok, a zöldmoszatok, a kalapos gombák és a
mohák példáin.

zöld szemesostoros.
,VPHUMH IHO H]HNHW D] pOĘOpQ\HNHW pV MHOOHP]Ę
VHMWDONRWyLNDW IpQ\PLNURV]NySSDO pV IpQ\PLNURV]NySRV
NpSHNHQ

Tudja
értelmezni
a
mohák
kétszakaszos
egyedfejlődésének lépéseit. Értse a folyamat
fejlődéstörténeti jelentőségét.
Hozza összefüggésbe a mohák testfelépítését és
társulásokban elfoglalt helyét.

Hasonlítsa össze a növényeket és az állatokat
(életszakaszok típusa, haploid és diploid szakasz
hossza, ivarsejtképzés, spóraképzés).

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

3.4. Szövetek, szervek,
szervrendszerek,
testtájak
3.4.1. A növényvilág
főbb csoportjai a
szervi differenciálódás
szempontjából
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Ismerje a harasztoknál megjelenő evolúciós
„újításokat” (szövetek, szervek), hozza ezeket
összefüggésbe a szárazföldi élethez való hatékony
alkalmazkodással.
Ismerje a nyitvatermőknél megjelenő evolúciós
„újításokat” (virág, mag, víztől független szaporodás),
hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi élethez való
hatékonyabb alkalmazkodással.
Ismerje a zárvatermőknél megjelenő evolúciós
„újításokat” (takarólevelek, bibe, zárt magház, termés,
szállítócsövek, gyökérszőrök) legyen képes ezeket
összefüggésbe hozni a szárazföldi élethez való

Ismerje és magyarázza a gombaszedés és -tárolás
szabályait.
Ismertesse a peronoszpóra, a fejespenész, az
ecsetpenész,
az emberi megbetegedéseket okozó gombák és a
sütőélesztő anyagcseréjének gyakorlati jelentőségét.
Értelmezze a zuzmókat mint szimbiózisokat.
Értse, hogy a zuzmók a levegőszennyezés indikátorai
lehetnek.
Értse a gombák ökológiai jelentőségét: lebontók,
paraziták, szimbionták.
9L]VJiOMRQ
Np]LQDJ\tWyYDO
pV
PLNURV]NySSDO
ORPERVPRKiNDW ]X]PyNDW LVPHUWHVVH D PHJILJ\HOWHN
YDODPLQWPLNURV]NySRVNpSHNDODSMiQWHVWIHOpStWpVNHW

Értse a kettős megtermékenyítés folyamatát.

Tudja értelmezni a harasztok és a zárvatermők
kétszakaszos egyedfejlődésében a haploid és diploid
szakaszok arányát, és ennek fejlődéstörténeti
jelentőségét.
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- Gyökér, szár, levél

3.4.3. A növények
szövetei, szervei
- Szövetek
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Legyen képes kapcsolatba hozni a következő szövetek
felépítését és működését: osztódó szövet és állandósult
szövetek: bőrszövet, táplálékkészítő alapszövet és
szállítószövet.
9L]VJiOMRQ IpQ\PLNURV]NySSDO Q|YpQ\L V]|YHW
SUHSDUiWXPRW NpV]tWVHQ EĘUV]|YHWQ\~]DWRW SO
KDJ\PD DOOHYpO  9L]VJiOMRQ NULVWiO\]iUYiQ\W
eUWHOPH]]HDOiWRWWDNDWPLNURV]NySRVNpSHQLV
Ismertesse a gyökér, a szár és a levél alapfunkcióit.

Jellemezze önállóan csoportjellemzők alapján a fenti
csoportokat.

hatékonyabb alkalmazkodással, a fényért és vízért
folyó versengéssel. Értelmezze a termés biológiai
szerepét és a magterjesztés stratégiáit.
7XGMD KDV]QiOQL D 1|YpQ\LVPHUHW N|Q\YHW D
N|UQ\H]HWpEHQ pOĘ Q|YpQ\HN PHJLVPHUpVpKH] pV
pOĘKHO\pQHN|NROyJLDLLJpQ\HLQHNMHOOHP]pVpKH]
3.4.2. Az állatvilág
Ismerje fel és elemezze a testfelépítés, az
főbb csoportjai a
életműködések (kültakaró, mozgás, táplálkozás, légzés,
szervi differenciálódás anyagszállítás, szaporodás, érzékelés) és a környezet
szempontjából
kapcsolatát az alábbi állatcsoportok példáján:
- szivacsok
- laposférgek
- gyűrűsférgek
- rovarok
- csigák
- a gerincesek nagy csoportjai (csontos halak,
kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök).

Magyarázza a különböző környezetben élő növények
anatómiai különbségeit. Jellemezze a gyökér, a szár, a
levél felépítését és működését, módosulásait. Mondjon

Ismerje és elemezze a felsorolt állatcsoportok
testfelépítésének
és
életműködéseinek
említett
kategóriáiban megjelenő evolúciós újításokat.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

- Virág, termés
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Értelmezze a virágos növények fajfenntartó működéseit
(mag-, illetve termésképzés, vegetatív szervekkel
történő szaporodás). Hasonlítsa össze az ivaros és az
ivartalan szaporítás előnyeit és hátrányait. Ismertesse a
növények főbb ivartalan szaporítási módjait (tőosztás,
dugványozás, oltás, szemzés, klónozás).
,VPHUWHVVH D FVtUi]iV NOVĘ pV EHOVĘ IHOWpWHOHLW HJ\
FVtUi]iVLNtVpUOHWNDSFViQ
Soroljon és példák alapján ismerjen fel hormonális

Hozza kapcsolatba a virág biológiai szerepét és részeit.
Ismertesse az egyivarú és a kétivarú virág, az egylaki
és a kétlaki növény fogalmát.

9L]VJiOMRQ PLNURV]NySEDQ Ji]FVHUHQ\tOiVW pV
pUWHOPH]]HDOiWRWWDNDWPLNURV]NySRVNpSHNDODSMiQLV
)LJ\HOMH PHJ D Yt] ~WMiW V]tQHV WLQWiED PiUWRWW IHKpU
YLUiJ~Q|YpQ\HQpVpUWHOPH]]HDOiWRWWDNDW

Magyarázza a fás szár kialakulását, az évgyűrűk
keletkezését.

Ismerje fel egyszerű, sematikus rajzon a hajszálgyökér
hossz- és keresztmetszetét, a lágy- és a fás szár,
valamint a lomblevél keresztmetszetét.
Tudja kapcsolatba hozni a gyökér, a szár és a levél
alapfunkcióit felépítésükkel.

vízmolekula

Ismerje az auxinok általános szerepét a növények

Írja le és értelmezze a gázcserenyíláson át felvett széndioxid-molekula sorsát a növényben. Értelmezzen
növényi anyagszállítással kapcsolatos kísérletet.
Hozza
összefüggésbe
a
nappalhosszúság
virágképzésben betöltött szerepét az eredeti élőhely,
illetve a megváltoztatott élőhely (pl. honosítás)
nappalhosszúságával.
Tudjon kapcsolatos teremteni a virág és a termés részei
között.

Magyarázza a folyadékszállítás kémiai és fizikai
hajtóerőit (ozmotikus szívóerő, gyökérnyomás,
kapillaritás, párologtatás), hozza összefüggésbe a
gyökér, szár és levél felépítésével.

példát módosult szervekre.
Magyarázza egy talajból felvett
atomjainak sorsát a növényben.
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- Viselkedés

- Szaporodásegyedfejlődés

3.4.4. Az állatok
szövetei, szaporodása,
viselkedése
- Szövetek

életében.
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Ismerje és példák alapján magyarázza
az
önfenntartással
kapcsolatos
viselkedéseket
(tájékozódás, táplálkozási magatartás, menekülés,
védekezés).
Ismerje és példák alapján magyarázza
a
fajfenntartással kapcsolatos viselkedéseket (a partner
felkeresése, udvarlás-nász, párzás, ivadékgondozás,

Magyarázza,
hogy
milyen
működésekre Ismerje fel a következő szöveteket: simaizom,
specializálódtak a következő szövetek: hámszövet szívizom, csillós hám, üvegporc.
(működés és felépítés szerint csoportosítva), Értelmezze a látott struktúrák szerepét a szövet
izomszövetek,
kötőszövetek
és
idegszövet. működésében.
Magyarázza, hogy a funkció hogyan tükröződik a 
felépítésükben.
,VPHUMH IHO IpQ\PLNURV]NySRV NpV]tWPpQ\HQ LOOHWYH
NpSHQDN|YHWNH]ĘV]|YHWHNHWW|EEUpWHJĦHOV]DUXVRGRWW
ODSKiPYi]L]RPFVRQWV]|YHWLGHJV]|YHWHPEHULYpU
Értse a petesejt, a hímivarsejt, a zigóta, a hímnősség és
a váltivarúság, az ivari kétalakúság, az embrionális és
posztembrionális fejlődés fogalmát.
Vonjon
párhuzamot
példák
alapján
az
életkörülmények és a szaporodási mód között (ivaros,
ivartalan, külső és belső megtermékenyítés, az
ivadékgondozás és az utódszám összefüggése).
Értelmezze és példán mutassa be az ivartalan
szaporodást és a regenerációt.
Tudja összehasonlítani az öröklött és tanult Értse, hogy a tanult magatartásformák hátterében
magatartásformákat.
öröklött tényezők is állnak.

hatásra bekövetkező növényi életműködéseket (pl.
gyümölcsérés, növekedés, nyugalmi állapot).
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4.2.2. A bőr
gondozása, védelme

4.2. Kültakaró
4.2.1. Bőr

4.1. Homeosztázis

TÉMÁK
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Értse a festéksejtek és a bőrpigment (melanin) szerepét.
Értelmezze az emberi faj bőrszínskáláját mint a
biológiai sokféleség részét.
Tudja magyarázni a napsugárzás hatását a bőrre, a
napozás egészségtani vonatkozásait, a védekezést.
Ismerje a bőrápolás és hajápolás szerepét és

Értse a bőr funkcióit (védelem, hőszabályozás
érzékelés: fájdalom, tapintás, nyomás, hőingerek) és
értse kapcsolatukat a bőr felépítésével.
Ismertesse a bőr szöveti szerkezetét, mirigyeit és azok
funkcióit, és ábrán azonosítsa a bőr részeit.
Magyarázza a hám megújulását.

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
Értelmezze a homeosztázis fogalmát, értse jelentőségét. Tudja, hogy a homeosztázis-összetevők határértékei
Értelmezze a kiválasztás, valamint a külső és belső élettani állapottól függően megváltozhatnak.
Értse a homeosztázis és az egészség kapcsolatát.
elválasztás fogalmait.
Értse a szűrővizsgálatok és az önvizsgálat fontosságát.
Ismerje és értse az alapfokú újraélesztés lépéseit és
szabályait.

4. Az emberi szervezet

önzetlenség, agresszió).
Jellemezze az alábbi magatartásformákat: feltétlen
reflex, irányított mozgás, öröklött mozgásmintázat,
bevésődés, érzékenyítés, megszokás, feltételes reflex,
operáns és belátásos tanulás. Tudjon ezekre példát
hozni, illetve példákból ismerje fel ezeket.
Ismerje a motiváció és a kulcsinger fogalmát és
szerepüket a viselkedés kialakításában.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

4.3.2. Izomrendszer

4.3. A mozgás
4.3.1. Vázrendszer

Értse

a

bőr

baktériumflórájának

17

Tudjon példát mondani a csontok összenövésére,
varratos,
porcos
és
ízületes kapcsolódására,
magyarázza, hogy ezek milyen mozgást tesznek
lehetővé az adott helyeken. Ismerje fel rajzon az ízület
részeit.
Ismertesse a függesztőövek funkcióját, csontjait, a
gerincesek ötujjú végtagtípusának csontjait.
Értse a férfi és a női medence közti különbség okát.
Ismerje a helyét és funkcióit a következő izmoknak:

Ismerje a csont kémiai összetételét (szerves és
szervetlen alkotók), értse ezek szerepét, hozza
összefüggésbe arányuk változását az életkorral, a
fiatalkori és időskori csontsérülésekkel.
Ismertesse egy lapos és egy hosszú csöves csont
szerkezetét a megfelelő funkciókhoz kötve. Ismerje a
csigolya részeit.

Ismerje a csontváz biológiai funkcióit.
Ismertesse a gerincoszlop tájékait, a mellkas, az
agykoponya és az arckoponya csontjait (orrcsontot,
járomcsontot, felső és alsó állcsontot). Ábrán ismerje
fel ezeket. Tudja kapcsolatba hozni az ember mozgási
szervrendszerének sajátosságait a két lábon járással (a
gerincoszlop kettős S-alakja).

Tudja, mi az anyajegy, a szemölcs, hogyan alakul ki a
mitesszer, a pattanás, vízhólyag, vérhólyag.
Értse, hogy miért veszélyes az égési sérülés.
Tudja, hogyan kell ellátni kisebb égési sérüléseket.

lehetőségeit.
jelentőségét.

Legyen képes magyarázni a mozgási szervrendszer

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

4.4.2. Emésztés

4.4. A táplálkozás
4.4.1. Táplálkozás

4.3.4. A mozgás és
mozgási rendszer
egészségtana

4.3.3. Szabályozás
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Tudja magyarázni a táplálkozás jelentőségét, és értse
folyamatait (rágás, nyelés, bélperisztaltika).
Ismerje a különbséget a táplálék és tápanyag között.
Tudja felhasználni a tápanyagok fajlagos energiatartalmát
alapvető számítási feladatokban.
Értelmezze a testtömegindexet, tudjon következtetéseket
levonni értékéből, és értse, hogy normálértéke függ a
testösszetételtől, nemtől, életkortól.
Ismerje fel ábrán a táplálkozási szervrendszer szerveit,
tudja biológiai funkcióit.
Ismerje a máj szerepét az emésztőnedv-termelésben, a
fehérje-, glükóz- és glikogénszintézisben, a raktározásban

Tudjon példát említeni a testépítés során helytelenül
alkalmazott táplálék-kiegészítők káros hatásaira.

Értse a kapcsolatot a tápanyagok emésztése és sejtszintű
lebontása között.

Értse az izomláz kialakulásának okait.

Értse miért fontos a bemelegítés, hogyan szüntethető
meg az izomláz.

Értse az izomtónus szerepét a testtartás és a mozgások
kialakításában.
Ismerje a mozgási szervrendszer épségét, megóvását
szolgáló alapelveket (pl. helyes testtartás, testedzés).
Tudja, mi a törés, gerincsérülés, ficam, csípőficam,
rándulás, lúdtalp, gerincferdülés, és ismerje ezek jeleit.

működését fizikai (emelő-elv, erő, erőkar), biokémiai
(aktin, miozin, kreatin-foszfát, ATP), szövettani
(vázizomszövet) ismerete alapján.
Tudja, hogy az izomösszehúzódáshoz Ca2+-ion
szükséges.
Értse az izom saját energiatároló és oxigéntároló
molekuláinak szerepét.

gyűrű alakú záróizmok, mimikai izmok, bordaközi
izmok, mellizom, hasizmok, gátizmok, rekeszizom,
végtagok hajlító- és feszítő izmai, fejbiccentő izom.
Ismertesse a vázizom felépítését: izomsejt, izomrost
(izomsejt), izomköteg, izompólya, inak.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

4.4.5. Táplálkozás
egészségtana

4.4.4. Szabályozás

4.4.3. Felszívódás

eUWHOPH]]HQ

pOHWPyGKR]

LJD]RGy
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pWUHQGHW

H]]HO

)LJ\HOMH PHJ D] pOHOPLV]HUHN FVRPDJROiViQ IHOWQWHWHWW
|VV]HWHYĘNHW pV PDJ\DUi]]D D OHKHWVpJHV NRFNi]DWL
WpQ\H]ĘNHWWiEOi]DWVHJtWVpJpYHO

Ismertesse a fehérjék, szénhidrátok, zsírok, növényi
rostok, ásványi anyagok (nyomelemek), természetes
forrásait, tudjon érvelni hiányuk vagy túlzott fogyasztásuk
ellen. Ismerje a következő vitaminok élettani jelentőségét,
és tudja azokat összekapcsolni hiánytüneteikkel: D-, A-,
B12,- C-vitamin, folsav.

Tudja, hogy mi válthatja ki az éhség-, szomjúságérzetet és
értse a tápcsatorna reflexes folyamatait (nyál- és
gyomornedvtermelés, hányás, nyelés).
Magyarázza a minőségi és mennyiségi éhezés fogalmát.

és a méregtelenítésben.
Ismerje fel a fog részeit magyarázza a részek funkcióit,
értse a fogképletet.
Ismertesse a száj higiéniáját, a szájápolás szabályait és
jelentőségét.
Tudja, mely emésztőnedvek játszanak szerepet a fehérjék,
a szénhidrátok, a zsírok és a nukleinsavak emésztésének
folyamatában; ismerje a termelődési helyüket és a
működésükhöz szükséges optimális kémhatást.
eUWHOPH]]HQ D KDVQ\iO YDJ\ D J\RPRUQHGY KDWiViW
EHPXWDWyNtVpUOHWHW
Ismerje a bélbolyhok helyét, és tudja működésük
lényegét.

Értelmezze, miért járhatnak a májbetegségek együtt
sárgasággal.

Ismertesse a következő vitaminok élettani jelentőségét: E, K-, B1-, B6- vitamin.
Ismertesse az alapanyagcsere fogalmát és tudja, mitől
függ annak értéke.

Ismerje a táplálékkal felvett fehérje, szénhidrát és zsír
alkotó részeinek útját a szövetekbe történő beépülésig,
illetve a felhasználásig.

Ismerje a következő emésztőenzimek termelődésének
helyét és hatásait: amiláz, laktáz, lipáz, nukleáz,
pepszin, tripszin.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

4.5. A légzés
4.5.1. Légcsere
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Ismerje a légzőrendszer funkcióit.
Ismerje a légzőrendszer szerveit.
Ismerjen légzési segédizmokat, tudja hogy ezek
részvétele a nehézlégzésben feltűnő. Értse a mellkasi és a
hasi légzés különbségét.
Értse a mellhártya, a rekeszizom, a bordaközti izmok
szerepét a belégzés és kilégzés folyamatában.
Értse a légzési teljesítmény és a szervezet
energiafelhasználása közötti összefüggést.
Ismertesse a vitálkapacitás és a légzési perctérfogat
fogalmát.
Magyarázza aktív sportoló és nem sportoló fiúk és
lányok vitálkapacitását bemutató táblázat eltérő
értékeit.
+DWiUR]]D PHJ D OpJ]pVV]iPRW Q\XJDORPEDQ pV
PXQNDYpJ]pVXWiQPDJ\DUi]]DD]HOWpUpVW

NDSFVRODWRVDGDWRNWiEOi]DWRNKDV]QiODWiYDO
Ismerjen a tápcsatorna megbetegedéseinek kialakulását
elősegítő kockázati tényezőket (veleszületett hajlamosító
tényezők és életvitelből, életmódból eredő kockázati
tényezők – pl. nem megfelelő szájápolás/szájhigiéné,
fokozott stressz, túlzott alkohol- és gyógyszerfogyasztás,
nem az életmódnak, szükségleteknek megfelelő
táplálkozás, kedvezőtlen környezeti hatások).
Értse, hogyan változnak az étrendi elvárások
tevékenységtől, kortól, nemtől és állapottól (terhesség,
szoptatás) függően.
Magyarázza az élelmiszer- és ételtartósítás alapvető
szabályait. Értse az alultápláltság és a túltápláltság
következményeit, kockázati tényezőit.
Tudjon érvelni a megfelelő összetételű étrend mellett.
Elemezzen a légzési térfogatváltozásokat és a légzőmozgásokkal kapcsolatos nyomásváltozásokat bemutató
grafikont. Értelmezze a Donders-modellt bemutató ábra
alapján a légzőműködéseket.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Tudjon megnevezni a légzőrendszert károsító tényezőket
és ismerje a légzőrendszer gyakori betegségeit (fertőzéses
eredetű és daganatos megbetegedések, asztma).

4.6. Az anyagszállítás
4.6.1. A
testfolyadékok
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Hasonlítsa össze a vér, a szövetnedv, a nyirok
összetételét, keletkezését, kapcsolatukat. Ismertesse a
teljes vértérfogat mennyiségét, az alakos elemek és a
vérplazma arányát, a vérplazma fő alkotórészeit és értse
jelentőségüket.

Magyarázza, miért jár gyakran együtt a torokgyulladás
középfülgyulladással.
Értse a dohányzás kockázatait. Tudjon érvelni a
dohányzás ellen.


Hozza összefüggésbe a tüdő-léghólyagocskák felületi
feszültségét a dohányzással.

Tudja magyarázni a vér szén-dioxid koncentrációjának
szerepét a légzés szabályozásában.
Ismerje az orron át történő belégzés előnyeit a szájon át
történő belégzéssel szemben.

4.5.4. Szabályozás

4.5.5. A légzés és a
légzőrendszer
egészségtana
(elsősegélynyújtás)

Ismertesse a légzésszabályozásban a kemoreceptorok és a
mechanoreceptorok szerepét.
Kapcsolja össze fizikai ismereteivel a légmell és a
keszonbetegség kialakulását.

Ismerje fel ábrán a gége alábbi részeit: pajzsporc,
gégefedő, hangszalagok. Ismerje a hangszalagok szerepét
a hangképzésben.

4.5.3. Hangképzés

Értelmezze a homeosztázist a folyadékterek
összetételének példáján. Ismertesse, hogy mi okból
változhat a vér kémiai összetétele (pH, glükózszint).

Ismerje, mely porcok között feszülnek ki a hangszalagok.
Értse a gége működését, tudja, hogy mitől függ a
keletkezett hang erőssége, magassága, és mi befolyásolja
a hangszínt.

Magyarázza a légcsere, a gázcsere és a sejtlégzés
összefüggéseit.

4.5.2. Gázcsere


Értse, hogy a tüdőben és a szövetekben folyó gázcsere
diffúzión alapul.
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4.6.3. A szív és az
erek

4.6.2. A szöveti
keringés
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Ismertesse, hogy mi a koszorúerek feladata, hogy miért
életveszélyes ezek elzáródása.
Ismerje az artériák, a vénák és a kapillárisok felépítését
(átmérő, billentyű, szöveti szerkezet), és ezeket hozza

Ismerje a szív működésének alapelveit (üregek
térfogat- és nyomásviszonyainak változása, a vér
áramlása a szívciklus folyamán). Értse a szív
felépítésének és működésének kapcsolatát.

Magyarázza a hajszálerek keringési jellemzőit,
funkcióját az anyagcserében.
Értelmezze a nyirokkeringés lényegét (útvonala,
funkciója), a nyirokcsomók jelentőségét.

Értse a vérszegénység lehetséges okait. Értse, hogy a
véralvadási folyamat rendellenessége vérzékenység,
illetve trombózis kialakulásához vezethet.
Ismertesse a vér, a szöveti folyadék és a nyirok
kapcsolatát; a szöveti folyadék szerepét, mint a sejtek
közötti anyagcsere helyét.

Ismertesse a vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek és a
vérlemezkék szerepét, keletkezésük helyét, a normál
való
eltérés
okait
és
értéktartománytól
következményeit.

mozgatja

a

Értelmezze, mely tényezők segítik a vénás áramlást.

Ismertesse a szövetnedv áramlási mechanizmusát a
vérnyomás és a plazmafehérjék ozmotikus nyomásának
viszonya alapján.
Tudja grafikonon elemezni a vérnyomás változását, a
véráramlás sebességét, az erek keresztmetszetének alakulását a keringési rendszerben. Ismerje a verőtérfogat,
perctérfogat értékeit. Tudjon elvégezni alapvető
számításokat ezekkel az adatokkal.

Értse, hogy milyen mechanizmus
folyadékot a nyirokerekben.

Ismertesse a sérült érfal, a vérlemezkék, a trombin, a
fibrin, a kalciumion szerepét a véralvadás
folyamatában, tudja, hogy a folyamathoz K-vitamin
szükséges.
Hozza összefüggésbe ezeket a vérzékenység
kialakulásával.

Ismerje a hemoglobin fő részeit (hem: 4 db N-tartalmú
gyűrű, Fe, globin: fehérje).

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

4.7. A kiválasztás
4.7.1. A
vizeletkiválasztó
rendszer működése

a

glükóz,

a
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sók,

a

karbamid

Ismerje a nefron működését: vesetestecske (tok,

víz,

Értse

a

Tudja értelmezni a vese kiválasztó működésének három
fő
részfolyamatát:
szűrletképzés,
visszaszívás,
kiválasztás (exkréció).

Ismertesse a bőr, a máj, a tüdő, a végbél és a vese
szerepét a kiválasztásban.

Ismerje a vizeletkiválasztó rendszer főbb részeit.

Ismerjen alapvető sebellátási módokat, tudja, hogyan
kell ellátni vérzéssel járó sérüléseket.

kapcsolatba az adott erek funkcióival.
Ismerje a szívfrekvencia és a vérnyomás fogalmát és
felnőttkori normál értékeit.
7XGMRQ SXO]XVW pV YpUQ\RPiVW PpUQL DXWRPDWD
HV]N|]]HO  OHJ\HQ NpSHV D PpUW  DGDWRN HUHGPpQ\HLW
pUWHOPH]QLpVPDJ\DUi]QL
Ismertesse a lép helyét és szerepét.
4.6.4. Szabályozás
Tudja, hogy milyen élettani hatások emelik, vagy Ismerje a szinuszcsomó és a pitvar-kamrai csomó
csökkentik a pulzusszámot és vérnyomást.
helyzetét, funkcióját.
Magyarázza a véreloszlás megváltozásának élettani
funkcióját.
4.6.5. A keringési
Tudjon érvelni a testedzés és a helyes táplálkozás
rendszer egészségtana, keringési rendszer egészségére gyakorolt hatása
elsősegélynyújtás
mellett.
Ismertesse a keringési rendszer főbb betegségeinek
(érelmeszesedés, visszértágulat, a trombózis, a
magasvérnyomás/hipertónia betegség, szívritmuszavar
és a szívinfarktus) kialakulásában szerepet játszó főbb
kockázati tényezőket. Értse a megfelelő életvitel
kialakításával csökkenthető kockázatokat. Ismerje a
szívinfarktus fogalmát és jellemző tüneteit.
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- Sejtszintű
folyamatok

4.8.1. Idegrendszer

4.8. A szabályozás

Tudjon példát említeni arra, hogy miért jelenhet meg a
vizeletben fehérje, glükóz vagy vér.

4.7.3. A kiválasztó
szervrendszer
egészségtana
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Ismertesse az idegsejt felépítését, változatosságát és
funkcióját (az ingerület keletkezését, vezetését,
valamint más sejtekre való továbbadását).
Ismerje, hogy az élő sejtek membránjának két oldalán
az ionok koncentrációja nem azonos, és ez
potenciálkülönbséget alakít ki.
Ismertesse az inger, az ingerület (akciós potenciál), az

Értse a vesekő kialakulásának okait, ismerje
rizikófaktorait és indokolja a folyadékbevitel
jelentőségét a vesekőképződés megelőzésében.
Ismertesse a művesekezelés jelentőségét.
Hasonlítsa össze az irányítás két alapformáját, a
szabályozást és a vezérlést. Értse a visszacsatolások
szerepét a szabályozásban.
Értse a hasonlóságokat és a különbségeket a
hormonrendszer és az idegrendszer működése között
(jeladó és célsejt kapcsolata), és tudjon példát hozni
összehangolt működésükre.

Ismerjen a vizelet összetétele és mennyisége
változásának hátterében álló lehetséges okokat.

4.7.2. Szabályozás

Ismertesse a vizelet főbb összetevőit: víz, karbamid,
Na+, K+, CI- ionok, gyógyszerek, hormonok.

visszaszívásának, valamint a gyógyszerek, ionok (pl.
hidrogénion)
kiválasztásának
vesében
zajló
folyamatait.

Tudja, hogy az inger erőssége a csúcspotenciál

Értse a helyi (lokális) és a tovaterjedő potenciál
kialakulásának helyét és feltételeit.

Magyarázza a kémiai és az elektromos potenciálok
összefüggését az ionmozgásokkal.

Értse a művesekezelés és a veseátültetés jelentőségét.

hajszálérgomolyag), az egyes csatorna-szakaszok, a
csatorna falát behálózó hajszálerek, funkcióit.
Magyarázza a szűrletképzés, az aktív és passzív
transzport folyamatait.
Elemezze a vizeletképződés folyamatát a vér, a tokban
és a csatornában lévő folyadék, valamint a vizelet
összetétele alapján.
Értse a vazopresszin (ADH) és aldoszteron szerepét a
folyadéktérfogat és sóháztartás szabályozásában.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

- Az idegrendszer
általános jellemzése

- Szinapszis
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A mozgatóműködések példáján értelmezze az
idegrendszer hierarchikus felépítését.
Tudja, hogy az idegrendszer központi része csontos

,VPHUMH IHO iEUiQ pV WXGMD PDJ\DUi]QL D EĘU pV
L]RPHUHGHWĦJHULQFYHOĘLUHIOH[HNUHIOH[tYpWIXQNFLyMiW

Hasonlítsa össze a reflexív és a reflexkör fogalmát.

.pV]tWVHQ UDM]RW D JHULQFYHOĘ NHUHV]WPHWV]HWpUĘO pV
iEUi]ROMDDJHULQFYHOĘLLGHJHNHUHGpVpW

Ismerje a központi, környéki idegrendszer, az ideg, dúc,
pálya, mag, kéreg, fehér- és szürkeállomány fogalmát,
a testi (szomatikus) és a vegetatív idegrendszer
jelentését.
Ismerje az idegrendszer működésének fő folyamatait,
és az ezt megvalósító sejttípusokat (receptorsejt,
érzőidegsejt, asszociációs idegsejtek, mozgatóidegsejt).

Ismertesse a receptor, a receptornak megfelelő
(adekvát) inger fogalmát, típusait (mechanikai, kémiai,
fény, hő).
Ismertesse a szinapszis fogalmát, magyarázza a
serkentő vagy gátló hatást az átvivő anyag (vagy más
molekulák) és a receptor kölcsönhatásával. Tudja, hogy
a drogok itt hatnak és hatásuk függőséghez vezethet.

ingerküszöb fogalmát. Példával igazolja, hogyan
változhat meg az ingerküszöb külső és belső környezeti
hatásokra.

Ismerje a gliasejtek és a velőshüvely főbb funkcióit
(táplálkozás, szigetelés), hozza összefüggésbe az
ingerület vezetési sebességével és az SM (szklerózis
multiplex) betegség kialakulásával.

Értse, hogy a drogok és egyes mérgek hogyan hatnak a
szinapszis működésére (jelátvivő anyag működésének
fokozása, visszavételének gátlása, receptormódosítás).
Magyarázza
az
idegsejt-hálózatok
spontán
aktivitásának funkcióját (biológiai ritmusok).

hullámsorozat szaporaságában kódolt. Tudja, hogy az
idegsejt
membránpotenciáljának
változásai
az
axoneredésnél tovaterjedő csúcspotenciált válthatnak
ki.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

- Látás

- Érzékelés

- Testérző rendszerek

- Az agy

- A gerincvelő
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Értse az érzékszervek működésének általános elveit:
(adekvát) inger, ingerület, érzet.
Ismerje az érzékcsalódás (illúzió, hallucináció)
fogalmát, és hogy kiváltásukban pszichés tényezők és
drogok is szerepet játszhatnak.
Ismertesse és ábrán ismerje föl a szem alapvető részeit,
magyarázza ezek működését, a szemüveggel
korrigálható fénytörési hibákat, a szürke- és a
zöldhályog lényegét.
0DJ\DUi]]RQ HJ\V]HUĦ NtVpUOHWHNHW D YDNIROW D
V]tQWpYHV]WpV D OiWiVpOHVVpJ pV D WpUEHOL WiMpNR]yGiV
YL]VJiODWiUD

Ismertesse a bőr és a belső szervek receptorait
(mechanikai, fájdalom, hő, kemoreceptorok, szabad
idegvégződések).

Tudja, hogy az elsődleges érzőkéreg sérülése a
tudatosuló érzékelés kiesését jelenti.

tokban, agy-gerincvelői folyadékkal és agyhártyákkal
védetten helyezkedik el.
Ismerje a gerincvelő főbb funkcióit (izomtónus
kialakítása, védekező mechanizmusok, a bőr ereinek
reflexes szabályozása, nemi szervek vérbősége).
9iOWVRQNLWpUGUHIOH[HWpVPDJ\DUi]]DIXQNFLyMiW
Ismerje fel az agy nyílirányú metszetén az agy részeit
(agytörzs /nyúltvelő, híd, középagy/, köztiagy
/talamusz, hipotalamusz/, kisagy, nagyagy), és tudjon
példákat említeni funkcióikra.
Tudja, hogy az álomalvás létszükséglet.

Ismertesse a kép- és színlátás, a fényerősség-érzékelés
optikai és élettani alapjait.

Értse a csapok, pálcikák és dúcsejtek szerepét a látás
folyamatában.

Értse, hogy az érzőpályák kéreg alatti központjaiban
már előzetes feldolgozás is történik (pl. talamusz =
kéreg alatti látóközpont).

Ismerje a jobb és bal agyfélteke eltérő funkcióit.

Ismerje az agytörzsi hálózatos állomány szerepét az
alvás-ébrenléti ciklus fenntartásában.
Ismerjen elméleteket az alvás funkcióival kapcsolatosan (pl. energiatakarékosság, tanulás, feltöltődés).

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

- Vegetatív érző és
mozgató rendszerek

- Testmozgató
rendszerek

- Kémiai érzékelés

- Hallás és
egyensúlyérzés
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Értelmezze, milyen folyamatok szabályozását jelenti a
vegetatívszabályozás.

Ismerje a szaglóhám, az ízlelőbimbók szerepét az
érzékelésben.
Értse, hogy motivációs állapotok irányítják és
aktiválják magatartásunkat. Ismerje az agykéreg
szerepét az akaratlagos mozgások kialakításában.
a
mozgatópályák
kereszteződéseinek
Ismerje
funkcionális következményeit.
Ismertesse a kisagy fő funkcióját (mozgáskoordináció).
Tudja, hogy alkohol hatására ez az egyik leghamarabb
kieső funkció.

Ismerje a nyúltvelői kemoreceptorok szén-dioxidérzékenységét, értse a légzés szabályozásában betöltött
szerepüket.

9iOWVRQNLSXSLOODUHIOH[HW
Értse a pupilla akkomodációs és a szemhéjzáró reflex
funkcióit.
Elemezze a távolságészlelés módjait, támpontjait.
Ismerje föl rajzon a külső-, a közép- és a belső fül
részeit.
Értse a dobhártya és a hallócsontocskák működését, a
szabályozás lehetőségét.
eUWHOPH]]HQ NtVpUOHWHW D KDQJLUiQ\ pU]pNHOpVpQHN
EHPXWDWiViUD
Ismerje a zajszennyeződés forrásait, halláskárosító és
pszichés hatását.
Magyarázza a tömlőcske és zsákocska, valamint a
három félkörös ívjárat szerepét.

Tudja összehasonlítani a szimpatikus és a
paraszimpatikus idegrendszer anatómiai hasonlóságait
és különbségeit.

Ismerje a kéreg alatti magvak és az átkapcsolódás
szerepét az automatizált mozgások szabályozásában.

Értse a helyzetérzékelés szerveinek és receptorainak
(tömlő, zsákocska, három félkörös ívjárat, izomorsó,
ínorsó) működését.

Értse a kapcsolatot a hallószerv részletes felépítése és
működése között (Corti-szerv, alaphártya, szőrsejtek).

Értse a látórendszer és az egyensúlyérzés kapcsolatát.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

- Pszichés fejlődés

- Emlékezés

Ismerje a feltételes reflexek szerepét
viselkedésében (félelem, drogtolerancia).

- Tanult elemek
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Ismertesse az érzelmi fejlődés hatását az értelmi
fejlődésre, hozza összefüggésbe a család szocializációs

A feltételes reflexeket hozza összefüggésbe a fájdalmas
ingerekre
fellépő
vérnyomás-növekedéssel,
félelemmel,
szívfrekvencia-fokozódással,
drogtoleranciával. Magyarázza a tanulás és az érzelmek
kapcsolatát (megközelítés-elkerülés, játék, kíváncsiság
és unalom).
Tudja, hogy a beszéd tanulása kritikus periódushoz
kötött.
Példákon mutassa be a megerősítés rászoktató vagy
leszoktató hatását, a szokás, a rászokás és a függőség
kialakulását. Lássa a család, az iskola, a hírközlés,
reklám stb. szerepét a szokások kialakításában.
Foglaljon állást a fentiekkel kapcsolatban.
Ismerje a rövid és hosszú távú memória fogalmát.

az ember

Ismerjen példákat öröklött emberi magatartásformákra
(szopóreflex, érzelmet kifejező mimika).

- Öröklött elemek

4.8.2. Az emberi
magatartás biológiaipszichológiai alapjai
- A magatartás elemei

Ismerje a szembogár (pupilla), a vázizom, a bél, a szív
és a vérerek szimpatikus és paraszimpatikus
befolyásolásának következményeit.

Esetleírás alapján értékeljen olyan kísérleteket, olyan
kísérleti módszereket, amelyek a feltételes reflex, az
operáns tanulás és belátásos tanulás kutatására
irányulnak. Ismertesse módszerük korlátait. Kapcsolja
össze ezeket példákkal az ember viselkedéséből.

Ismerje fel esetleírás nyomán az az emberi viselkedés
evolúciós (genetikai), ökológiai, kulturális alapjait.

Tudja
magyarázni,
hogyan
valósul
meg
szervezetünkben a keringés és a testhőmérséklet
szabályozása.
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Ismerje az ember belső elválasztású mirigyeinek
elhelyezkedését, az alábbi hormonok termelődési helyét
és hatását: inzulin, adrenalin, tiroxin, tesztoszteron,
oxitocin.
Ábra alapján értelmezze a női nemi ciklus során
végbemenő
hormonális,
valamint
a

- Belső elválasztású
mirigyek
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Ismertesse a hormonrendszer működésének a lényegét,
a hormontermelést és szabályozását.

Tudjon érvelni a drogfogyasztás ellen, értse a szülő, a
család, a környezet felelősségét és lehetőségét
megelőzésében.

4.8.4. A
hormonrendszer
- Hormonális
működések

- Drogok

4.8.3. Az
idegrendszer
egészségtana

funkcióival.
Ismerje az életmód szerepét az idegrendszeri betegségek kialakulásának (pl. stresszbetegségek) megelőzésében.
Ismerje a fájdalomcsillapítás néhány módját, ezek
esetleges veszélyeit.
Ismerje az agyrázkódás, a migrén, az epilepszia, a
stroke (agyvérzés, agyi infarktus) tüneteit.
Ismerje a táplálkozási zavarokat (ortorexia, anorexia,
bulímia, izomdiszmorfia) és értse kialakulásuk társadalmi és biológiai okait.
Ismerjen testképet befolyásoló társadalmi tényezőket.
Értse a kémiai és a viselkedési függőségek közös
jellegzetességeit és veszélyeit.

Tudja elemezni az agyalapi mirigy, a hipotalamusz és a
mellékvesekéreg hormonjainak hatását.

Magyarázza, hogy ugyanaz a hormon más szervben
más hatást fejthet ki (receptor-különbség).
Magyarázza, hogyan befolyásolják a hormonok a
szervezet szénhidrát-anyagcseréjét (adrenalin, inzulin,
sóés
vízháztartását
glükokortikoidok),
(mineralokortikoidok, vazopresszin), kalcium-anyagcseréjét (parathormon, kalcitonin, D-vitamin-hormon).

Ismerje az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór tüneteit.

Értelmezze a zsigeri működések kapcsolatát az érzelmipszichikus működésekkel, hozza összefüggésbe a
pszichoszomatikus betegségek kialakulásával.
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Magyarázza a rendszer működésének a lényegét: az
idegen anyag megtalálásának a módját, felismerését, az
immunglobulinok jelentőségét, az idegen anyag
megsemmisítését.
Ismerje a vérszérum fogalmát.

Sorolja fel az immunrendszer jellemző sejtjeit
(falósejtek, nyiroksejtek). Magyarázza a memóriasejtek
szerepét a másodlagos immunválasz kialakításában.

kötelező
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Magyarázza a vírus és baktérium által okozott
betegségek eltérő kezelésének az okát.
Ismerje Pasteur és Semmelweis tudománytörténeti
jelentőségét.

Hozzon
példát
a
Magyarországon
védőoltásokra és értse indokoltságukat.

Magyarázza meg a gyulladás tüneteit, kialakulásuk
okát.
Ismerje a falósejtek szerepét és a genny eredetét.
Ismertesse az immunizálás különböző típusait (aktív,
passzív, természetes, mesterséges). Minden típusra
mondjon példát.

Tudja összehasonlítani a természetes (veleszületett
vagy anyatejjel szerzett) és az adaptív immunválaszt.

Ismerje az antitest, antigén, immunitás fogalmát.

4.8.5. Az
immunrendszer
- Immunitás

Értse az autoimmun betegségek lényegét.

Tudja elemezni a növekedési hormon, a tiroxin és az
illetve
többletéből
eredő
inzulin
hiányából,
rendellenességeket.

- A hormonrendszer
egészségtana

Tudja, hogy hormon nem csak belső elválasztású
mirigyben jöhet létre, gyakorlatilag minden szerv képes
előállítani hormont.

méhnyálkahártyában,
petefészekben
és
testhőmérsékletben végbemenő változásokat. Értse a
hormonális fogamzásgátlás biológiai alapjait.
Tudja magyarázni az inzulin, a tiroxin és az adrenalin
hatásait. A pajzsmirigy példáján elemezze a
hormontermelés szabályozásának alapelveit.
Tudja magyarázni a cukorbetegség lényegét, típusait,
tüneteit, okait, kockázati tényezőit és kezelési módjait.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

4.9.2. Egyedfejlődés
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Ismerje a férfi és női nemi szervek felépítését,
működését, valamint a megtermékenyítés folyamatát.
Értse a nem meghatározottságát (kromoszomális,
ivarmirigy általi, másodlagos, pszichés nem). Ismerjen
fel ábráról petesejtet és hímivarsejtet és ezek részeit.
Ismerje az ember születés előtti fejlődésének
eseményeit (barázdálódás, beágyazódás, méhlepény és
magzatburkok kialakulása és születésének fő
szakaszait, a terhesség, szülés, a szoptatás biológiai
folyamatait, a méhlepény és a magzatvíz szerepét).
Ismertesse az ember posztembrionális fejlődésének
legjellemzőbb változásait (tömeg- és hosszgyarapodás,
fogak megjelenése, mászás, ülés, járás, beszéd,
kézhasználat, nemi érés, a gondolkodásmód változása,
öregedés).
Tudja, hogy a társadalmi, életmódbeli hatások
befolyásolják az egyedfejlődés ütemét.

Értse a láz védekezésben betöltött szerepét és a
lázcsillapítás módjait.
Értse, hogy az allergia az immunrendszer
túlérzékenységi reakciója, tudjon felsorolni allergén
anyagokat, értse az allergiák és a környezetszennyezés
közti kapcsolatot.
Értse az immunrendszer állapota és a betegségek
kialakulása közti összefüggést.

- Az immunrendszer
egészségtana

4.9. Szaporodás és
egyedfejlődés
4.9.1.
Szaporítószervek

Ismerje az AB0- és az Rh-vércsoportrendszert.
Magyarázza
az
anyai
Rh-összeférhetetlenség
jelenségét.
Ismerje a vérátömlesztés és a véradás jelentőségét.

- Vércsoportok

Magyarázza a magzati és anyai vérkeringés
kapcsolatát.
Magyarázza a kapcsolat jelentőségét az immunrendszer
szempontjából.

Ismertesse a szervátültetésekkel kapcsolatos gyakorlati és
etikai problémákat.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

5.1. Populáció

TÉMÁK

- A szaporodás,
fejlődés egészségtana

és

genetikai
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Ismertesse a populáció jellemzőit (egyedszám,
egyedsűrűség, koreloszlás, térbeli eloszlás) és
alkalmazza ezeket problémák megoldására.

VIZSGASZINTEK

Ismerje a populáció egyedszámának korlátlan és
korlátozott növekedési modelljeit, értse a környezet
eltartó képességének fogalmát.

Értelmezze a
meghatározását.

Középszint
populáció ökológiai

Emelt szint

Esetleírások alapján legyen képes azonosítani a
kialakuló meddőség hátterében meghúzódó okokat,
illetve megjósolni egyes egészségügyi állapotok
(fertőzések,
genetikai
rendellenességek,
terhességmegszakítás)
meddőséghez
vezető
következményeit.

5. Egyed feletti szerveződési szintek

Ismertesse a várandóság jeleit, a terhesgondozás
jelentőségét, a terhesség és szoptatás alatt követendő
életmódot, a szoptatás előnyeit a csecsemőre és az
anyára nézve.
Ismertesse, hogyan előzhetők meg a nemi úton terjedő
betegségek (szifilisz, AIDS, gombás betegségek).

Ismertesse a családtervezés különböző módjait,
terhességi tesztek lényegét (mit, miből mutatnak ki), a
terhességmegszakítás lehetséges következményeit.
Tudjon megnevezni a meddőség hátterében álló okokat
(ivarsejttermelés zavara, hormonzavarok) és azok
kezelésére szolgáló lehetőségeket (mesterséges
megtermékenyítés, hormonkezelés).

Magyarázza a különbséget a klinikai és a biológiai
halál fogalma között.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

5.1.1. Környezeti
kölcsönhatások

Magyarázza és példákon értelmezze az élettani és az
ökológiai optimum, az élettani és ökológiai niche
különbségét.

Értse a niche-elmélet lényegét: tudja értelmezni több
környezeti tényező együttes hatásait a populációk
elterjedésére.

Ismertesse a környezet kitettségtől függő változását.

Elemezze a populációk mennyiségi változásait, értse az
ezek hátterében álló okokat; tudja felismerni és
jellemezni az r- és K-stratégista populációkat.

33

Ismertesse a talaj kialakulásának folyamatát.

Ismerje a populációk között fellépő versengés okait, és
tudja magyarázni lehetséges kimeneteleit (Gauze-elv).
Értse a testtömeg, a testfelület és az élőhely
átlaghőmérsékletének az összefüggését.

(VHWWDQXOPiQ\ DODSMiQ LVPHUMHQ IHO |VV]HIJJpVHNHW D
Értelmezze a minimum-elvet élettani és ökológiai
N|UQ\H]HWpVD]pOĘOpQ\WĦUĘNpSHVVpJHN|]|WW
szempontból; ismerje alkalmazásának korlátait.

Legyen képes esettanulmányok alapján a biológiai
jelzések (indikációk) felismerésére, magyarázatára.

Tudja elemezni biológiai rendszerek térbeli (vízszintes
és függőleges) és időbeli (periodikus és előrehaladó)
változásait
Elemezzen
tűrőképességi
görbéket:
minimum,
maximum, optimum, szűk és tág tűrés.

Ismerje a(z élettelen és élő) környezet fogalmát.

Értelmezzen emberi korfákat, vonjon le belőlük
következtetéseket.

Ismerjen példát hirtelen elszaporodó (gradáció) majd
összeomló
létszámú
populációra.
Elemezzen
mezőgazdasági problémákat e fogalmak segítségével
(pl. sáskajárás, biológiai védekezés).
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5.2. Életközösségek
(élőhelytípusok)
5.2.1. Az
életközösségek
jellemzői

- Ökológiai
kölcsönhatások
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Értse a szintezettség kialakulásának okát.

Ismertesse a szimbiózis, a versengés, az asztalközösség
az antibiózis, az élősködés és a táplálkozási
kölcsönhatás fogalmát, példák alapján azonosítsa
ezeket a kölcsönhatástípusokat és tudjon rájuk példákat
hozni.

5.1.2. Kölcsönhatások
- Viselkedésbeli
Példákból ismerje fel az időleges tömörülést, családot,
kölcsönhatások
kolóniát, monogám párt, háremet.

Értse a trágyázás jelentőségét, a szakszerűtlen
műtrágyázás lehetséges következményeit.
Legyen képes felismerni az összefüggést egy faj
elterjedése és a környezeti tényezők között.

Példákkal igazolja, hogy az egyes élőlénypopulációk
közti kölcsönhatások sokrétűek.

Magyarázza a társas kapcsolatokban megnyilvánuló
vonzódás lehetséges okait (pl. csoportos kohézió),
ismerje fel a társas kapcsolatokat fenntartó hatásokat
(pl. ivadékgondozás, rangsor), hozzon példákat ezek
formáira (pl. behódolás, fenyegetés).
Magyarázza az agresszió és az altruizmus szerepét és
megnyilvánulásait emberek és állatok esetében.

Elemezze a társas viselkedés és a környezet
kapcsolatát.
Legyen tisztában az állatok és az ember
kommunikációja közötti különbségekkel (jelek száma,
elvontsága, objektivitás, hagyományok szerepe).

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

5.2.2. Hazai
életközösségek
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Ismerje a gyomnövények megtelepedésének ökológiai

Egy tó feltöltődésének folyamatán keresztül mutassa be
az életközösségek előrehaladó változásait.

A fajok és életközösségek jellemzésére használja a
Növényismeret és Állatismeret könyveket. Tudja
jellemezni egy terület ökológiai viszonyait az ott élő
fajokat jellemző ökológiai mutatók (T-, W-, R-, N-, Zértékek) alapján.

-HOOHPH]]HQ HJ\ LVNROiMiKR] YDJ\ ODNyKHO\pKH] N|]HOL
WHUOHW pOĘYLOiJiW pOĘKHO\WtSXVRN N|UQ\H]HWL WpQ\H]ĘN
WDODM XUDONRGy iOODW pV Q|YpQ\IDMRN V]LQWH]HWWVpJ
LGĘEHQLYiOWR]iVRN 

Tudja értelmezni az emberi tevékenység hatását az
életközösségekre (pl. fajgazdagság, terület).

Tudja,

hogy

különböző

emberi

hatásokhoz

Ismertesse a szikes puszták jellemzőt, a szikes talaj
kialakulásának feltételeit, a másodlagos szikesedést.
Ismertesse a sziklagyepek előfordulásait, jellemző
környezeti
sajátságaikat,
az
itt
élő
fajok
természetvédelmi jelentőségét.
Sorolja fel a sziklagyepeket fenyegető fontosabb
károsító hatásokat.

Hasonlítsa össze az alábbi élőhelytípusokat: cserestölgyes, gyertyános-tölgyes, bükkös.
Értse, hogy a klíma mellett egyéb tényezők is
befolyásolhatják egy-egy terület növényzetét (pl.
talajvízszint, alapkőzet) – leírások alapján tudja
azonosítani ezen hatásokat.
Ismertesse és értékelje az ember szerepét
átalakításukban (természetes erdők - faültetvények,
folyószabályozás, legeltetés).

Ismerje fel és elemezze az életközösségek térbeli
változatosságát (szintezettség, mintázat), előremutató
(szukcesszió) és periodikus időbeli változásait, illetve
tudjon példát hozni ezekre.
Tudja magyarázni az emberi tevékenység (kaszálás,
legeltetés, tókotrás, fakitermelés) hatását a szukcesszió
folyamatára.
Értse,
hogy
egy
életközösség
sokfélesége
produktivitása és stabilitása összefügg.
Legyen tisztában a degradáció fogalmával és ismerje
fel ennek okait.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

5.3. Bioszféra
- Globális folyamatok
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Magyarázza, hogyan függ össze az ökológiai válság
társadalmi és gazdasági kérdésekkel. Értse az ökológiai

Tudja, hogy a globális problémák között tartjuk számon
a népességrobbanást, a globális felmelegedést, a
hulladékproblémát, a savasodást, az ózonpajzs
Magyarázza
ezek
okait
és
elvékonyodását.
következményeit, hozza ezeket kapcsolatba az
ökológiai válsággal.

Értelmezze a bioszférát globális rendszerként (pl. Gaiaelmélet); értse a bioszféra és abiotikus környezetének
kölcsönös egymásra hatását. Legyen képes ebben az
összefüggésben értékelni az ember szerepét és
feladatait (környezettudatosság).
Soroljon fel és magyarázzon civilizációs ártalmakat
(feloldatlan stressz, alkoholizmus helytelen életmód,
kábítószer-fogyasztás, túlzott gyógyszerfogyasztás,
vegyszerek károsító hatásai).
Tudjon példát mondani a természetes növény- és
állatvilágot pusztító és védő emberi beavatkozásokra
(pl. az esőerdők irtása, a monokultúrák hatása,
kőolajszennyezés, nemzeti parkok, nemzetközi
egyezmények). Hozzon példát hazai lehetőségeinkre és
felelősségünkre (pl. vásárlási szokások).

okait.

taposás)

Tudja, hogy a demográfiai és gazdasági növekedésnek
a Földön anyagi- és energetikai korlátai vannak.

Ismerje a fenntartható gazdálkodás lehetőségeit,
esettanulmány alapján magyarázza azokat.

Ismertesse példák segítségével a közlekedés (úthálózat)
ökológiai hatásait.

Értse, hogy a történelem során miként változtak a
Kárpát-medence jellegzetes életközösségei (az elterjedő
mezőgazdasági művelés, a folyószabályozás és a
városiasodás hatásai).

(mezőgazdaság, erdészeti fahasználat,
különböző gyomfajok alkalmazkodhatnak.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

5.5. Környezet- és
természetvédelem

5.4.3. Biológiai
sokféleség

5.4.2. Energiaáramlás

Leírások alapján legyen képes táplálékhálózatok
megszerkesztésére, elemzésére és a kölcsönhatások
alapján megállapítani a táplálékhálózat tagjainak
jövőjét.

a
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Ismertesse a természetvédelem mellett szóló etikai,
egészségügyi, kulturális és gazdasági érveket és a

Ismerje a szén és oxigén körforgásának fontosabb
lépéseit (autotrófok és heterotrófok szerepe,
humuszképződés, szénhidrogén- és kőszénképződés,
karbonát-kőzetek keletkezése)

Értse, miért fontos mindhárom szinten a sokféleség
védelme.

Értse az összefüggést a produkció, biomassza és
egyedszám fogalma között.
Ökológiai piramisok, folyamatábrák elemzésével
legyen képes értelmezi az anyag- és energiaáramlás
mennyiségi viszonyait az ökoszisztémákban.
Értelmezze a sokféleséget különböző szinteken:
genetikai diverzitás (az allél-összetétel változatossága),
fajdiverzitás (a fajok száma és egyedszám-arányai) és
ökológiai
diverzitás
(az
ökológiai
funkciók
változatossága).

Ábra segítségével elemezze a lebontó szervezetek, a
nitrogéngyűjtő, a nitrifikáló és a denitrifikáló
baktériumok szerepét a nitrogén körforgásában.

Tudja értelmezni az ökoszisztéma egyes tagjainak,
valamint az ökoszisztéma és az abiotikus
környezetének kölcsönhatásait.

Ismertesse a fenntartható fejlődés fogalmát.
a
az
és

Magyarázza a peszticidek, mérgek felhalmozódását a
táplálékláncban.

5.4. Ökoszisztéma
5.4.1. Anyagforgalom Értelmezze, és példák segítségével mutassa be
termelők, a lebontók és a fogyasztók szerepét
életközösségek
anyagforgalmában
energiaáramlásában.
Fogalmazza meg a táplálkozási lánc és
táplálékhálózat különbségét.

lábnyom fogalmát.
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- Levegő

Magyarázzon kísérletet a környezetszennyezés káros
hatásainak bizonyítására.

Tudjon a szennyezés csökkentését ösztönző főbb
gazdasági és jogi lehetőségekről (pl. adók, tiltás,
határérték, bírság, polgári per). Tudja értékelni ezek
hatékonyságát.

Tudjon javaslatot tenni a biodiverzitást veszélyeztető
tényezők megelőzésére, hatásaik mérséklésére.

Esettanulmányok alapján legyen képes felismerni és
értelmezni a biodiverzitást veszélyeztető tényezőket és
tudja feltárni ezek ökológiai következményeit.
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Ismerje a fontosabb légszennyező anyagokat, ezek
eredetét és károsító hatását (CO, CO2, nitrogén-oxidok, 
ólom és ólomvegyületek, korom, por, halogénezett
szénhidrogének).
Értse a savas esők kialakulásának folyamatát és legyen 
tisztában következményeikkel.
Értse az üvegházhatás kialakulását és lehetséges
következményeit.
)RJODOMRQ iOOiVW D WHHQGĘNUĘO 7XGMRQ D WHHQGĘNUĘO
V]PRJULDGyHVHWpQ

7pUNpSHQ LVPHUMH IHO KD]iQN QHP]HWL SDUNMDLW
,VPHUWHVVH D ODNyKHO\pKH] OHJN|]HOHEE IHNYĘ QHP]HWL
SDUNRWHQQHNIRQWRVDEEpUWpNHLW

természetvédelem lehetőségeit (pl. fajok és területek
védelme, kereskedelmi korlátozások).

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

6.1. Molekuláris
genetika
6.1.1. Alapfogalmak

TÉMÁK

- Hulladék

- Talaj

- Energia, sugárzás

- Víz
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Emelt szint
Értse a sejten belüli információáramlás főbb lépéseit: a
DNS megkettőződés folyamata, a DNS o m RNS
átírása és az mRNS leolvasása.
Értelmezze annak jelentőségét, hogy a genetikai kód
általános érvényű.

VIZSGASZINTEK

Ismerje és alkalmazza a gén, az allél, a genetikai kód, a
kromoszóma, a rekombináció, a kromatinfonál és
homológ kromoszóma fogalmakat.

Középszint

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció

Magyarázza meg a talajerózió okait, csökkentésének
lehetőségeit.
Ismerje a hulladék típusait, kezelésük lehetséges
módját. Lássa a szelektív gyűjtés előnyét,
összefüggését a feldolgozással, újrahasznosítással.


Értelmezze a vizek öntisztuló képességének
magyarázatát, korlátait.
Ismertesse a fontosabb vízszennyező anyagokat
Ismerjen fontosabb vízszennyező anyagokat (pl.
nitrátok, peszticidek), ismerje a hőszennyezés fogalmát,
a mechanikai és biológiai víztisztítás lényegét,
lehetőségeit. Fogalmazza meg álláspontját a
legfontosabb teendőkről.
Ismerje a lehetséges energiaforrásokat, azok
hozzáférhetőségét és használatuk korlátait. Értse a
megújuló és a nem megújuló energiaforrások közti
különbséget.
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6.1.3. A génműködés
szabályozása

6.1.2. Mutáció
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Értse, hogy különböző felépítésű és működésű testi
sejtjeink genetikai információtartalma azonos, de ezt
mutációk megváltoztathatják. Magyarázza, hogy miért
nem mindig aktív minden gén. Értelmezze, hogy a
gének megnyilvánulását a hormonális állapot is
befolyásolja.
Ismertesse a jó- és rosszindulatú daganat, az áttétel
fogalmát, néhány daganattípusra utaló jeleket (bőr-,
hereprosztata-,
méhnyakrák),
korai
emlő-,
felismerésének jelentőségét.

Értse, hogy a genetikai rendellenességek (pl. Downkór) esélye növekszik a szülők életkorával.

Ismerje a mutáció fogalmát, értelmezze evolúciós
szerepét és lehetséges hatásait (hátrányos, közömbös,
előnyös). Tudjon példát hozni ezekre, esettanulmány
alapján. Ismertessen példát az emberi népességben
többféle génváltozat tartós jelenlétére.
Hasonlítsa össze a mutagén hatásokat (biológiai,
kémiai és fizikai), hatásuk felismerésének problémáját,
csökkentésük vagy kivédésük lehetőségeit. Tudja, hogy
a mutagén és a rákkeltő (karcinogén) hatás gyakran jár
együtt.

Hasonlítsa össze a mutációt és az ivaros szaporodást,
mint a genetikai változékonyság forrásait.

Ismerje az általános összefüggést a DNS, a fehérje
aminosavsorrendje,
térszerkezete
és
biológiai
funkciója, valamint a tapasztalható jelleg között.

és
a
és

Ismerje fel ábrán a laktóz-operon részeit, értelmezze
szerepüket.

Hasonlítsa össze a gén-, kromoszómaTudja,
hogy
genommutációkat
(ploidiák).
kromoszómamutációk lehetnek szerkezetiek
számbeliek, hozzon ezekre példákat.

A kodonszótár segítségével vezesse le különböző
típusú
pontmutációk
következményeit
az
aminosavsorrendben.
Magyarázza a sarlósejtes vérszegénység és az
albinizmus genetikai hátterét, hatásait. Ismertesse a
fenilketonúria öröklésmenetét, hatását, kezelésének
módját (diéta).

Használja a kodonszótárt.
Kösse a fehérjeszintézis fázisait az eukarióta sejt alkotórészeihez.
Magyarázza a baktériumok felhasználását emberi
fehérje előállítására.
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6.2.2. Mennyiségi
jellegek

6.2. Mendeli genetika
6.2.1. Minőségi
jellegek
és
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Ismerjen fel öröklődő mennyiségi tulajdonságokat és
hajlamokat az élővilágban és az emberi öröklésben.

Magyarázza az ivarsejtek szerepét az ivar
meghatározásában.
Magyarázza példákon a génkölcsönhatás fogalmát, és
azt, hogy a legtöbb tulajdonság csak így magyarázható.
Ismerje fel génkapcsoltság tényét, magyarázatát
(azonos kromoszóma).

Ismertesse
az
öröklésmenetek
alaptípusait
(dominánsrecesszív, intermedier és kodomináns).
Esettanulmány alapján magyarázza a tesztelő
keresztezésből levonható következtetéseket. Legyen
képes családfák genetikai elemzésére.
Soroljon fel ember esetében dominánsan, illetve
recesszíven öröklődő jellegeket.
Tudja levezetni a dominanciaviszonyok ismeretében
egy egygénes enzimbetegség, az Rh- és AB0vércsoportok öröklődését.
Legyen képes családfák genetikai elemzésére.

Értelmezze a haploid, diploid, homozigóta
heterozigóta, genotípus és fenotípus fogalmakat.

Két
gén
kölcsönhatásának
jellegére
tudjon
következtetni a második utódnemzedék arányaiból s
tudja levezetni leírás alapján az öröklésmenetet.
Közölt adatok ismeretében következtessen 2 gén két
allélos öröklésben a kapcsoltság és a rekombináció
tényére és tudja levezetni leírás alapján az
öröklésmenetet.
Értse a kapcsoltság, a rekombinációs gyakoriság és a
genetikai térképezés módszerének összefüggését.
Ábrán ismerje fel és magyarázza, hogy a mennyiségi
jellegek eloszlása a populációban haranggörbéhez
közelít.

Magyarázza, miért alkalmas alanya az ecetmuslica a
genetikai vizsgálatoknak.
Tudjon két gén két-két allél, illetve egy gén háromhárom alléljával, és letális alléllal kapcsolatos
számításokat végezni.
Legyen képes családfa alapján következtetni egy jelleg
öröklésmenetére.
Értelmezze és elemezze a nemhez kötött öröklést a
vérzékenység és a színtévesztés példáján.

Értelmezze Mendel kutatási módszerét, hozza
összefüggésbe a valószínűség és gyakoriság
fogalmával.
Adja meg Mendel következtetéseinek érvényességi
korlátait, ennek okait (kapcsoltság, sejtmagon kívüli
öröklés).
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6.3.2. Adaptív és nem
adaptív evolúciós
folyamatok

Ismertessen adaptív és nem adaptív jellegű evolúciós
folyamatokat, illetve egy példa alapján ítélje meg, hogy
a folyamat milyen típusba sorolható.
Értelmezze a homológia és analógia fogalmát, a
konvergens és divergens fejlődést, tudjon példaként
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Értelmezzen az evolúció szintjeire vonatkozó

Írja le az evolúció darwini modelljét a természetes
szelekció útján.

Értelmezze az ideális populáció fogalmát, feltételeit.
Értelmezze a Hardy-Weinberg összefüggést 1 gén 2
allélos számítások esetén.

Lássa a matematikai modell és a megfigyelhető
biológiai folyamatok összefüggését.

Értelmezze a születési és halálozási ráta fogalmát, ezek
függését a populációsűrűségtől.
Értelmezze a kihalási küszöb fogalmát, kapcsolatát a
genetikai sodródással és a beltenyészet következtében
föllépő
leromlással.
Magyarázza
el
ennek
természetvédelmi vonatkozásait (fajmegőrzés).
Értse a beltenyésztés és a nem véletlenszerű
párválasztás biológiai hatásait.

Példák alapján értelmezze az irányító, a stabilizáló és a
szétválasztó szelekció fogalmát, kapcsolja össze ezeket
a fajkeletkezés elméletével.
Értse a populáció nagyságának természetvédelmi
jelentőségét.

6.3. Populációgenetika
és evolúciós folyamatok
6.3.1. Ideális és reális Tudja, hogy a populációk genetikai szempontból allélpopuláció
és
genotípus
gyakoriságokkal
jellemezhetők.
Magyarázza, miért jelentik a mutációk a populációk genetikai változatosságának forrását.

Hasonlítsa össze a mennyiségi jellegeket és a minőségi
jellegeket kialakító gének hatásait (sok gén, jelentős
környezeti hatás).
Értse, hogy a nemesítés (pl. hibridvetőmagok
előállításának) célja sokszor mennyiségi jellegek
megváltoztatása.
Esettanulmányok alapján értelmezze az öröklött és a
környezeti hatások kapcsolatát (ikervizsgálat, környezetváltoztatás).
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6.4. A bioszféra
evolúciója
6.4.1. Prebiológiai
evolúció

6.3.4. Bioetika

6.3.3. Biotechnológia

Ismerje a Human
jelentőségét.

Genom
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Program

lényegét,

Ismertessen néhány példát a genetikai technológia
alkalmazására
(inzulintermeltetés,
génátvitel
haszonnövénybe, klónozott fajták a mezőgazdaságban).
Ismerjen a géntechnológia mellett és ellen szóló
érveket.
Lássa a genetikai tanácsadás lehetőségeit, alkosson
véleményt szerepéről.
Ismertesse a humángenetika sajátos vizsgálati
módszereit, a módszer korlátait (családfaelemzés,
magzati diagnosztika), etikai megfontolásait.

Értelmezze a klón fogalmát.

Magyarázza a relatív és az abszolút (C14/C12)
kormeghatározás fogalmát. Értelmezze az élő kövület
fogalmát,
hozzon
rá
példát.
Ismertesse a pollenanalízis és az évgyűrűelemzés
módszerét, az ebből levonható következtetéseket.

Tudjon példákat említeni az evolúció közvetlen
bizonyítékaira
(zárvány,
kövületek,
lenyomat,
lerakódás).

Tudja, hogy a biológiai evolúciót fizikai és kémiai
evolúció előzte meg.
Esettanulmányok alapján tudjon értelmezni az
élőlények
anyagainak
kialakulására
vonatkozó

Értse az evolúció közvetett bizonyítékait (DNS
homológia, molekuláris törzsfák, genetikai kód, sejtes
felépítés, homológ szervek, az embriók hasonlósága,
funkciójukat vesztett szervek léte).
Értelmezze, hogy miért jelenthet a háziasítás genetikai
beavatkozást.

elméleteket (gén, csoport, kulturális).

ilyen fejlődésű szerveket, élőlényeket bemutatni.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

6.4.2. Az ember
evolúciója
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Tudja ábrák alapján összehasonlítani az emberszabású
majmok és az ember vonásait.
Ábrák segítségével magyarázza, hogy egy töredékes
koponyából következtetéseket lehet levonni az adott
emberelőd tulajdonságairól.
Értse, hogy az ember evolúciója során kialakult
nagyrasszok értékükben nem különböznek; a biológiai
és kulturális örökség az emberiség közös kincse.

Leírások alapján tudja értelmezni a korai emberfélék és
a +RPR nemzetség evolúciójának főbb lépéseit, pl. az
agytérfogat változásai, testtartásra utaló bélyegek, tűzés eszközhasználat alapján.

kísérleteket és az első sejtek kialakulására vonatkozó
elméleteket.
Értse Miller kísérletét és annak jelentőségét.
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TÉMAKÖR
Angol nyelv
1. Family
2. Man and Society
3. Environment
4. Education
5. Jobs and Career
6. Lifestyle
7. Free time and Entertainment
8. Travelling and Tourism
9. Science and Technology

TÉMAKÖR
Spanyol nyelv
Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok
minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga általános
követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre, a Kerettanterv
ajánlásainak figyelembevételével. A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is
érvényesek.
1. Személyes

A vizsgázó személye, életrajza,

vonatko-

életének fontos állomásai

zások, család

(fordulópontjai)
Családi élet, családi kapcsolatok

A család szerepe az egyén és a társadalom
életében

A családi élet mindennapjai,

Családi munkamegosztás, szerepek a

otthoni teendők

családban, generációk együttélése

Személyes tervek
2. Ember és

A másik ember külső és belső

társadalom

jellemzése
Baráti kör

Az emberi kapcsolatok minősége,
fontossága (barátság, szerelem, házasság)

A tizenévesek világa: kapcsolat a

Lázadás vagy alkalmazkodás; a

kortársakkal, felnőttekkel

tizenévesek útkeresése

Női és férfi szerepek

Előítéletek, társadalmi problémák és azok
kezelése

Ünnepek, családi ünnepek

Az ünnepek fontossága az egyén és a
társadalom életében

Öltözködés, divat

Az öltözködés mint a társadalmi
hovatartozás kifejezése

Vásárlás, szolgáltatások (posta)

A fogyasztói társadalom, reklámok

Hasonlóságok és különbségek az

Társadalmi viselkedésformák

emberek között
3.

Az otthon, a lakóhely és környéke

Környezetünk (a lakószoba, a lakás, a ház
bemutatása)
A lakóhely nevezetességei,

A lakóhely és környéke fejlődésének

szolgáltatások, szórakozási

problémái

lehetőségek
A városi és a vidéki élet
összehasonlítása
Növények és állatok a

A természet és az ember harmóniája

környezetünkben
Környezetvédelem a szűkebb

A környezetvédelem lehetőségei és

környezetünkben: Mit tehetünk

problémái

környezetünkért vagy a természet
megóvásáért?
Időjárás
4. Az iskola

Saját iskolájának bemutatása

Iskolatípusok és iskolarendszer

(sajátosságok, pl. szakmai képzés,

Magyarországon és más országokban

tagozat)
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör,
tanulmányi munka
A nyelvtanulás, a nyelvtudás
szerepe, fontossága
Az iskolai élet tanuláson kívüli

Hasonló események és hagyományok

eseményei, iskolai hagyományok

külföldi iskolákban

5. A munka

Diákmunka, nyári munkavállalás

A munkavállalás körülményei,

világa

Pályaválasztás, továbbtanulás

lehetőségei itthon és más országokban,

vagy munkába állás

divatszakmák

6. Életmód

Napirend, időbeosztás

Az egészséges életmód (a helyes
és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség
megőrzésében, testápolás)
Étkezési szokások a családban

Az étkezési szokások hazánkban és más
országokban

Ételek, kedvenc ételek

Ételspecialitások hazánkban és más
országokban

Étkezés iskolai menzán,

A kulturált étkezés feltételei, fontossága

éttermekben, gyorséttermekben
Gyakori betegségek, sérülések,

A szenvedélybetegségek

baleset
Gyógykezelés (háziorvos,

A gyógyítás egyéb módjai

szakorvos, kórházak)
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik

A szabadidő jelentősége az ember
életében

7. Szabadidő,

Színház, mozi, koncert, kiállítás

művelődés,

stb.

szórakozás

Sportolás, kedvenc sport, iskolai

A művészet szerepe a mindennapokban
Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok

sport
Olvasás, rádió, tévé, videó,

A könyvek, a média és az internet

számítógép, internet

szerepe, hatásai

Kulturális események
8. Utazás,

A közlekedés eszközei,

A motorizáció hatása a környezetre és a

turizmus

lehetőségei, a tömegközlekedés

társadalomra

Nyaralás itthon, illetve külföldön

Az idegenforgalom jelentősége

Utazási előkészületek, egy utazás
megtervezése, megszervezése
Az egyéni és a társas utazás
előnyei és hátrányai
9. Tudomány

Népszerű tudományok,

és technika

ismeretterjesztés

A technikai eszközök szerepe a

A tudományos és technikai fejlődés

mindennapi életben

pozitív és negatív hatása a társadalomra,
az emberiségre
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B) TÉMAKÖRÖK
Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a
feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi
vizsga általános követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és
emelt szintre. A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a
többi témakörben előfordulnak.
A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek.

1. Személyes vonatkozások,
család

VIZSGASZINTEK
Középszint (B1)
A vizsgázó személye, életrajza,
életének fontos állomásai
(fordulópontjai)
Családi élet, családi kapcsolatok

Emelt szint (B2)
A család szerepe az egyén és a
társadalom életében
Családi munkamegosztás, szerepek a
családban, generációk együttélése

A családi élet mindennapjai, otthoni
teendők
Személyes tervek
2. Ember és társadalom

A másik ember külső és belső
jellemzése
Baráti kör

A tizenévesek világa: kapcsolat a
kortársakkal, felnőttekkel
Női és férfi szerepek
Ünnepek, családi ünnepek
Öltözködés, divat
Vásárlás, szolgáltatások (posta)

3. Környezetünk

Hasonlóságok és különbségek az
emberek között
- Az otthon, a lakóhely és környéke (a
lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)

Az emberi kapcsolatok minősége,
fontossága (barátság, szerelem,
házasság)
Lázadás vagy alkalmazkodás; a
tizenévesek útkeresése
Előítéletek, társadalmi problémák és
azok kezelése
Az ünnepek fontossága az egyén és a
társadalom életében
Az öltözködés mint a társadalmi
hovatartozás kifejezése
A fogyasztói társadalom, reklámok
Társadalmi viselkedésformák
A lakóhely és környéke fejlődésének
problémái
s

A lakóhely nevezetességei,
szolgáltatások, szórakozási lehetőségek
A városi és a vidéki élet
összehasonlítása

A természet és az ember harmóniája

Növények és állatok a
környezetünkben
Környezetvédelem a szűkebb
környezetünkben: Mit tehetünk
környezetünkért vagy a természet
megóvásáért?
Időjárás

6

A környezetvédelem lehetőségei és
problémái
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4. Az iskola

Saját iskolájának bemutatása
(sajátosságok, pl. szakmai képzés,
tagozat)
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör,
tanulmányi munka
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe,
fontossága

- Iskolatípusok és iskolarendszer
Magyarországon és más országokban

Hasonló események és hagyományok
külföldi iskolákban

Az iskolai élet tanuláson kívüli
eseményei, iskolai hagyományok
5. A munka világa

Diákmunka, nyári munkavállalás
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy
munkába állás

6. Életmód

Napirend, időbeosztás
Az egészséges életmód (a helyes és a
helytelen táplálkozás, a testmozgás
szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás)
Étkezési szokások a családban
Ételek, kedvenc ételek

7. Szabadidő, művelődés,
szórakozás

Étkezés iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben
Gyakori betegségek, sérülések, baleset
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos,
kórházak)
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport
Olvasás, rádió, tévé, videó,
számítógép, internet

8. Utazás, turizmus

9. Tudomány és technika

10. Gazdaság

Kulturális események
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a
tömegközlekedés
Nyaralás itthon, illetve külföldön
Utazási előkészületek, egy utazás
megtervezése, megszervezése
Az egyéni és a társas utazás előnyei és
hátrányai
Népszerű tudományok,
ismeretterjesztés
A technikai eszközök szerepe a
mindennapi életben
Családi gazdálkodás
A pénz szerepe a mindennapokban
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta,
bank)
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A munkavállalás körülményei,
lehetőségei itthon és más országokban,
divatszakmák
A kulturált étkezés feltételei,
fontossága
A szenvedélybetegségek

Az étkezési szokások hazánkban és
más országokban
Ételspecialitások hazánkban és más
országokban

A gyógyítás egyéb módjai
A szabadidő jelentősége az ember
életében
A művészet szerepe a
mindennapokban
Szabadidősport, élsport, veszélyes
sportok
A könyvek, a média és az internet
szerepe, hatásai
A motorizáció hatása a környezetre és
a társadalomra
Az idegenforgalom jelentősége

A tudományos és technikai fejlődés
pozitív és negatív hatása a
társadalomra, az emberiségre
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok
Pénzkezelés a célnyelvi országokban

TÉMAKÖR

Fizika

Erőpár
Egyszerű gépek:
/HMWĘemelő, csiga

1.1.2. Newton II.
törvénye
Erőhatás, erő, eredő
erő támadáspont,
hatásvonal
Lendület,
lendületváltozás,
Lendületmegmaradás
Zárt rendszer
Ütközések vizsgálata
Szabaderő,
kényszererő
1.1.3. Newton III.
törvénye
1.2. Pontszerű és merev
test egyensúlya
Forgatónyomaték

1.1. Newton törvényei
1.1.1. Newton I.
törvénye
Kölcsönhatás
Mozgásállapot, változás
Tehetetlenség, tömeg
Inerciarendszer

TÉMÁK
Emelt szint
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Tudja értelmezni dinamikai szempontból a testek egyensúlyi
állapotát. Ismerje az erő forgató hatását, a forgatónyomaték
fogalmát, a merev test egyensúlyának kettős feltételét.
Tudjon egyszerű számításos feladatot e témakörben megoldani.

Legyen jártas az egy testre ható erők és az egy kölcsönhatásban
fellépő erők felismerésében, ábrázolásában.
Legyen képes a témához kapcsolódó feladatokat megoldani.

Tudja, mit értünk egy test lendületén, lendületváltozásán.
Tudja alkalmazni a lendületmegmaradás törvényét
Konkrét, mindennapi példákban (pl. ütközések,
feladatmegoldásokban.
közlekedésbiztonság) ismerje fel a lendületmegmaradás törvényének
érvényesülését, egy egyenesbe eső változások esetén tudjon egyszerű
feladatokat megoldani.

Legyen jártas az erővektorok felbontásában.

Értelmezze a mindennapos mechanikai jelenségeknél az ok-okozati
kapcsolatokat.
Legyen jártas a sztatikai tömegmérésben.
Alkalmazza Newton törvényeit az 1.4. pontban meghatározott
mozgásfajtákra.

VIZSGASZINTEK

Ismerje fel és jellemezze a mechanikai kölcsönhatásokat. Ismerje a
mozgásállapot-változások létrejöttének feltételeit, tudjon példákat
említeni különböző típusaikra. Ismerje fel, ábrázolja és jellemezze az
egy kölcsönhatásban fellépő erőket, fogalmazza meg, értelmezze
Newton törvényeit. Értelmezze a tömeg fogalmát Newton 2.
törvénye segítségével. Ismerje a sztatikai tömegmérés módszerét.
Tudja meghatározni az 1.4. pontban felsorolt mozgásfajták
létrejöttének dinamikai feltételét.
Legyen jártas az erővektorok ábrázolásában, összegzésében.

Középszint


0HFKDQLND

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

1.4. Mozgásfajták
Anyagi pont, merev
test
Vonatkoztatási
rendszer
Pálya, út, elmozdulás
+HO\YHNWRU
HOPR]GXOiVYHNWRU
1.4.1. Egyenes vonalú
egyenletes mozgás
Sebesség,
átlagsebesség
Mozgást befolyásoló
tényezők: súrlódás,
közegellenállás
súrlódási erő
1.4.2. Egyenes vonalú
egyenletesen változó
mozgás
Egyenletesen változó
mozgás átlagsebessége,
pillanatnyi sebessége
Gyorsulás
Négyzetes úttörvény
Szabadesés, nehézségi

1.3. A változó
forgómozgás dinamikai
leírása
7HKHWHWOHQVpJL
Q\RPDWpN
3HUGOHWpVSHUGOHW
PHJPDUDGiV

Tömegközéppont

Az a-t, v-t, s-t grafikon egyikének ismeretében tudja a másik két
grafikont elkészíteni. Ismerje az út és a gyorsulás grafikus
kiszámítását a v-t grafikonból.

Ismerje fel és jellemezze az egyenes vonalú egyenletesen változó
mozgásokat.
Konkrét példákon keresztül különböztesse meg az átlag- és a
pillanatnyi sebességet, ismerje ezek kapcsolatát.
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Ismerje és alkalmazza a gyorsulás fogalmát.
Tudjon megoldani egyszerű feladatokat.
Értelmezze a szabadesést mint egyenletesen változó mozgást.

Tudja alkalmazni a csúszási és tapadási súrlódásra vonatkozó
összefüggéseket.

Ismerje a forgómozgás dinamikai leírását. Tudja, hogy a test
forgásának megváltoztatása a testre ható forgatónyomatékok
hatására történik. Lássa a párhuzamot a haladó mozgás és a
forgómozgás dinamikai leírásában.
Tudja alkalmazni a forgómozgás mozgásegyenletét egyszerű
forgásszimmetrikus testekre.
Legyen tisztában a tiszta gördülés fogalmával és feltételével.
Egyszerű példákban (pl. Naprendszer, korcsolyázó) ismerje fel a
perdületmegmaradás törvényének érvényesülését.

Legyen képes egyszerű számítások, mérések, szerkesztések
elvégzésére. Tudja egyszerű esetekben pontrendszer
tömegközéppontját számolással meghatározni.

Ismerje a súrlódás és a közegellenállás hatását a mozgásoknál,
ismerje a súrlódási erők nagyságát befolyásoló tényezőket.

Legyen jártas konkrét mozgások út-idő, sebesség-idő grafikonjának
készítésében és elemzésében.
Ismerje és alkalmazza a sebesség fogalmát.

Ismerje az anyagi pont és a merev test fogalmát a probléma
jellegének megfelelően.
Egyszerű példákban ismerje fel a hely és a mozgás
viszonylagosságát.
Tudja alkalmazni a pálya, út, elmozdulás fogalmakat.

Ismerje a tömegközéppont fogalmát, tudja alkalmazni szabályos
homogén testek esetén.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Tudja a nehézségi gyorsulás fogalmát és értékét, egyszerűbb
feladatokban alkalmazni is.
Értelmezze egyszerű példák segítségével az összetett mozgást.

Matematikai inga
Lengésidő
Csillapított és
csillapítatlan rezgések
Rezgő rendszer
energiája
Szabadrezgés,
kényszerrezgés

1.4.4.2. Mechanikai
rezgések
Rezgőmozgás
Harmonikus
rezgőmozgás
Kitérés, amplitúdó,
fázis
Rezgésidő, frekvencia
Rugalmas erő
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Ismerje, milyen energiaátalakulások mennek végbe a rezgő
rendszerben.
Ismerje a szabadrezgés, a kényszerrezgés jelenségét.

A rugóállandó és rugóerő fogalma és alkalmazása egyszerű
feladatokban.
Tudjon periódusidőt mérni.

Ismerje a rezgőmozgás fogalmát.
Ismerje a harmonikus rezgőmozgás kinematikai jellemzőit,
kapcsolatát az egyenletes körmozgással kísérleti tapasztalat alapján.

1.4.3. Összetett
mozgások
Függőleges, Yt]V]LQWHV
hajítás
1.4.4. Periodikus
Jellemezze a periodikus mozgásokat.
mozgások
1.4.4.1. Az egyenletes
körmozgás
Periódusidő,
fordulatszám
Kerületi sebesség
Szögelfordulás,
szögsebesség
Centripetális gyorsulás Ismerje fel a centripetális gyorsulást okozó erőt konkrét
Centripetális erő mint jelenségekben, tudjon egyszerű számításos feladatokat megoldani.
a körmozgást fenntartó
erő
6]|JJ\RUVXOiVpV
NHUOHWLJ\RUVXOiV

gyorsulás (→ 6.1)

Ismerje a matematikai inga periódusidejét leíró összefüggést,
feladatmegoldásoknál és méréseknél tudja alkalmazni.

Tudja alkalmazni a harmonikus rezgőmozgás összefüggéseit
(periódusidő, elmozdulás-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő)
egyszerűbb feladatok megoldásában.

Tudjon kinematikai és dinamikai feladatokat megoldani a
periodikus mozgások témakörében.

Tudja meghatározni a függőleges és vízszintes hajítás magasságát,
távolságát, időtartamát, végsebességét.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Ismerje a rezonancia jelenségét, tudja mindennapi példákon
keresztül megmagyarázni káros, illetve hasznos voltát.
Ismerje a mechanikai hullám fogalmát, fajtáit, tudjon példákat
mondani a mindennapi életből.
Ismerje fel, hogy egy adott hullám melyik kategóriába tartozik.
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1.4.4.3. Mechanikai
Tudja alkalmazni a hullámjelenségeket leíró összefüggéseket.
hullámok (→ 4.1.)
Longitudinális,
transzverzális hullám,
polarizált hullám, egy-,
két, háromdimenziós
hullám
Hullámhossz, terjedési Ismerje a hullámmozgást leíró fizikai mennyiségeket.
sebesség, frekvencia
Visszaverődés, törés
Tudjon példákat mondani a mindennapi életből hullámjelenségekre.
jelensége, W|UYpQ\HL
Beesési,
visszaverődési, törési
szög, törésmutató
Polarizáció
Interferencia
Ismerje az interferencia létrejöttének feltételeit.
Elhajlás
Állóhullám,
Ismerje az állóhullám kialakulásának feltételeit.
GX]]DGyKHO\
FVRPySRQW
+~URNVtSRN
Hangforrás,
A hangtani alapfogalmakat tudja összekapcsolni a hullámmozgást
Ismerje a decibel mértékegységet, és annak nagyságrendjét az
hanghullámok
leíró fizikai mennyiségekkel.
ember által szokásosan érzékelt hangtartományban.
Hangerősség
Hangmagasság
Hangszín
8OWUDKDQJLQIUDKDQJ Ismerje az ultra- és infrahang jellemzőit, néhány gyakorlati
alkalmazást, a zajártalom mibenlétét.
1.5. Munka, energia
Munkavégzés, munka Definiálja a munkát és a teljesítményt, tudja kiszámítani állandó
Tudjon munkát, teljesítményt számolni egyenletesen változó
erőhatás esetén.
erőhatás esetén is.
Ismerje a munka ábrázolását F-s diagramon.
Gyorsítási munka
Emelési munka
Súrlódási munka
Energia,
energiaváltozás
Mechanikai energia:
Tudja megkülönböztetni a különféle mechanikai energiafajtákat,
Jellemezze kvantitatív értelemben a különféle mechanikai

Rezonancia

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Értelmezze a hatásfokot, mint a folyamatok gazdaságosságának
jellemzőjét.

Ismerje és alkalmazza egyszerű feladatokban a teljesítmény és a
hatásfok fogalmát.

Ismerje a légnyomás fogalmát, mértékegységeit. Ismerjen néhány, a
levegő nyomásával kapcsolatos, gyakorlati szempontból is fontos
jelenséget.

Tudjon egyszerű feladatokat megoldani a munkatétel segítségével.
Mutassa be néhány energiaátalakító berendezés példáján, hogyan
hasznosítjuk a természet energiáit.
Értelmezze a konzervatív erő fogalmát.

Tudja alkalmazni a mechanikai energiamegmaradás törvényét
egyszerű feladatokban. Ismerje az energiagazdálkodás
környezetvédelmi vonatkozásait.
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Tudja alkalmazni hidrosztatikai ismereteit egyszerű számításos
feladatok megoldására.

Ismerje a speciális relativitáselmélet alapgondolatait.

energiafajtákat.

tudjon azokkal folyamatokat leírni, jellemezni.

Hidrosztatikai nyomás Tudja alkalmazni hidrosztatikai ismereteit hétköznapi jelenségek
Felhajtóerő
értelmezésére.
Legyen képes egyszerű kísérletek elvégzésére.
Felületi feszültség
Ismerje a felületi feszültség fogalmát. Ismerje a határfelületeknek
azt a tulajdonságát, hogy minimumra törekszenek.
Közegellenállás
Ismerje a közegellenállás jelenségét, és tudja, hogy mitől függ a
közegellenállási erő.
Kontinuitási törvény
Tudjon példát mondani az áramlási törvények alkalmazására a
Bernoulli-törvény
gyakorlati életből.

Pascal törvénye

Mozgási energia
)RUJiVLHQHUJLD
Rugalmassági energia
Helyzeti energia
0XQNDWpWHO
Energiamegmaradás
törvénye (→ 2.5)
.RQ]HUYDWtYHUĘN
PXQNiMD
Teljesítmény
Hatásfok (→ 2.8)
1.6. A speciális
relativitáselmélet alapjait
(→ 5.2)
$]pWHUIRJDOPiQDN
HOYHWpVHIpQ\VHEHVVpJ
(J\LGHMĦVpJ
LGĘGLODWiFLy
KRVV]~ViJNRQWUDNFLy
$W|PHJ
W|PHJQ|YHNHGpV
1.7. Folyadékok és gázok
mechanikája
A légnyomás
kimutatása és mérése

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Ismerje a hőmérséklet-változás hatására végbemenő
méretváltozásokat, tudja azokat konkrét példákkal alátámasztani.
Ismerje az egyes anyagok különböző hőtágulásának jelentőségét, a
jelenség szerepét a természeti és technikai folyamatokban, tudja
azokat konkrét példákkal alátámasztani. Mutassa be a hőtágulást
egyszerű kísérletekkel.
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Emelt szint

Ismerje és alkalmazza egyszerű feladatokban a gáztörvényeket,
tudja összekapcsolni a megfelelő állapotváltozással.
Mutasson be egyszerű kísérleteket a gázok állapotváltozásaira.
Legyen jártas a p-V diagramon való grafikus ábrázolásban. Tudja
alkalmazni az állapotegyenletet.

Feladatok megoldásakor alkalmazza a hőtágulást leíró
összefüggéseket.

VIZSGASZINTEK

Tudja, mit értünk állapotjelzőn, nevezze meg őket. Legyen
tájékozott arról, milyen módszerekkel történik a hőmérséklet mérése.
Ismerjen különböző hőmérőfajtákat (mérési tartomány, pontosság).
Ismerje a Celsius- és Kelvin-skálákat, és feladatokban tudja
használni.
Értelmezze, hogy mikor van egy test környezetével termikus
egyensúlyban.
Ismerje az Avogadro-törvényt.

Középszint

2.3. Állapotegyenletek
(összefüggés a gázok
állapotjelzői között)
Gay-Lussac I. és II.
Ismerje és alkalmazza egyszerű feladatokban a gáztörvényeket,
tudja összekapcsolni a megfelelő állapotváltozással. Ismerje az
törvénye
Boyle-Mariotte törvénye állapotegyenletet. Tudjon értelmezni egyszerű p-V diagramokat.
Egyesített gáztörvény
Állapotegyenlet
Izobár, izochor, izoterm
állapotváltozás
2.4. Az ideális gáz kinetikus Kvalitatív módon ismerje, mit jelent a gáznyomás, a hőmérséklet a
kinetikus gázelmélet alapján.
modellje (→ 5.1)
Hőmozgás
Ismerjen a hőmozgást bizonyító jelenségeket (pl. Brown-mozgás,
diffúzió).

Szilárd anyag lineáris,
térfogati hőtágulása
Folyadékok hőtágulása

2.1. Állapotjelzők,
termodinamikai egyensúly
Egyensúlyi állapot
Hőmérséklet, nyomás,
térfogat
Belső energia
Anyagmennyiség (tömeg,
részecskeszám), mól
Ideális gáz
Avogadro törvénye (→
4.1)
2.2. Hőtágulás

TÉMÁK

+ĘWDQWHUPRGLQDPLND

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

2.7.1. Olvadás, fagyás
Olvadáshő, olvadáspont
2.7.2. Párolgás,
lecsapódás
Párolgáshő
Telített és telítetlen gőz
Forrás, forráspont,
forráshő
Szublimáció
&VHSSIRO\yVtWKDWyViJ
2.7.3. Jég, víz, gőz

2.7. Halmazállapotváltozások

2.6. Kalorimetria
Fajhő, PyOKĘ
hőkapacitás, termikus
egyensúly
Gázok fajhői

3HUSHWXXPPRELOH

2.5.2. A termodinamika I.
főtétele zárt rendszer
Belső energia
Adiabatikus
állapotváltozás
.|UIRO\DPDWRN

2.5. Energiamegmaradás
hőtani folyamatokban (→
1.4)
2.5.1. Termikus,
mechanikai kölcsönhatás
Hőmennyiség,
munkavégzés
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Ismerje a víz különleges tulajdonságainak jelentőségét, tudjon

Tudja, mely tényezők befolyásolják a párolgás sebességét.
Ismerje a forrás jelenségét.
Ismerje a forráspontot befolyásoló tényezőket.

Ismerje a különböző halmazállapotok tulajdonságait.
Ismerje a halmazállapot-változásokkal kapcsolatos fogalmakat és
azokat tudja alkalmazni egyszerű problémák esetén.
Tudja, milyen energiaváltozással járnak a halmazállapot-változások,
legyen képes egyszerű számításos feladatok elvégzésére.
Ismerje az olvadáspontot befolyásoló tényezőket.

Ismerje a hőkapacitás, fajhő fogalmát, és azokat tudja alkalmazni
egyszerű problémák esetén.

Ismerje a gázon és a gáz által végzett térfogati munkavégzést és a
hőmennyiség fogalmát.
Ismerje a térfogati munkavégzés grafikus megjelenítését p-V
diagramon.
Értelmezze az I. főtételt speciális - izoterm, izochor, izobár,
adiabatikus - állapotváltozásokra.

Értse a gáz és a gőz fogalmak különbözőségét. Tudja kvalitatív
módon magyarázni a gőz telítetté válásának okait, a telített gőz
tulajdonságait.

Ismerje a hőkapacitás, fajhő és mólhő fogalmát, tudja kvalitatív
módon megmagyarázni az állandó térfogaton és állandó nyomáson
mért fajhő különbözőségét gázoknál.
Legyen képes egyszerű keverési feladatok megoldására.
Tudjon egyszerű kalorimetrikus mérést elvégezni.
Értelmezze a fogalmakat, és tudjon számításos feladatokat
megoldani velük.

Tudjon értelmezni p-V diagramon ábrázolt speciális
körfolyamatokat.
Ismerje, mit jelent az elsőfajú perpetuum mobile kifejezés, értse a
megvalósítás lehetetlenségét.

Tudja alkalmazni az I. főtételt feladatmegoldásoknál.

Értse a folyamatra jellemző mennyiségek és az állapotjelzők közötti
különbséget.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

3.1. Elektromos mező
3.1.1. Elektrosztatikai
alapjelenségek
Kétféle elektromos töltés
Vezetők és szigetelők
Elektroszkóp
Elektromos megosztás
Coulomb-törvény
A töltésmegmaradás
törvénye
3.1.2. Az elektromos

TÉMÁK

0iVRGIDM~SHUSHWXXP
PRELOH
2.9. A hőterjedés formái

Hatásfok

2.8. A termodinamika II.
főtétele
2.8.1. Hőfolyamatok
iránya
5HQGH]HWWVpJ
UHQGH]HWOHQVpJ
Reverzibilis, irreverzibilis
folyamatok
2.8.2. Hőerőgépek
(→ 1.5.)

A víz különleges fizikai
tulajdonságai
A levegő páratartalma
Csapadékképződés
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Alkalmazza az elektromos mező jellemzésére használt fogalmakat.

Alkalmazza a Coulomb-törvényt feladatmegoldásban.

Emelt szint

Ismerje a másodfajú perpetuum mobile megvalósíthatatlanságát.

Értse, hogy mit jelent termodinamikai értelemben a rendezettség,
rendezetlenség fogalma.
Példákban értelmezze a reverzibilis, irreverzibilis folyamatok
fogalmát.
Tudja alkalmazni a hőerőgépek működését leíró fogalmakat konkrét
esetekre (pl. gőzgép, belső égésű motor).
Ismerje a hűtőgép működési elvét.

VIZSGASZINTEK

Értse az elektrosztatikai alapjelenségeket, és tudja ezeket elemezni
és bemutatni egyszerű elektrosztatikai kísérletek, hétköznapi
jelenségek alapján.

Középszint


(OHNWURPiJQHVVpJ

Ismerje a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelenségét.

Legyen tisztában a hőerőgépek hatásfokának fogalmával és
korlátaival.

Ismerje a reverzibilis, irreverzibilis folyamatok fogalmát.

Tudjon értelmezni mindennapi jelenségeket a II. főtétel alapján.

példákat mondani ezek következményeire (pl. az élet kialakulásában,
fennmaradásában betöltött szerepe).
Ismerje a levegő relatív páratartalmát befolyásoló tényezőket.
Kvalitatív módon ismerje az eső, a hó, a jégeső kialakulásának
legfontosabb okait.
Ismerje, milyen változásokat okoz a felmelegedés, az üvegházhatás,
a savas eső stb. a Földön.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

.RQ]HUYDWtYPH]Ę(→
1.5.)
Homogén mező
)|OGSRWHQFLiO
3.1.3. Töltések mozgása
elektromos mezőben (→
1.1.)
3.1.4. Töltés, térerősség,
SRWHQFLiOa vezetőkön
Töltések elhelyezkedése
vezetőkön
Térerősség a vezetők
belsejében és felületén
Csúcshatás
Az elektromos mező
árnyékolása
Földelés
3.1.5. Kondenzátorok
Kapacitás
Síkkondenzátor
3HUPLWWLYLWiV
Feltöltött kondenzátor
energiája
3.2. Egyenáram
3.2.1. Elektromos áram,
áramerősség
Feszültségforrás,
áramforrás
(OHNWURPRWRURVHUĘEHOVĘ
IHV]OWVpJ
NDSRFVIHV]OWVpJ
Áramerősség- és

mező jellemzése
Térerősség
$V]XSHUSR]tFLyHOYH
Erővonalak, -fluxus
Feszültség
3RWHQFLiOHNYLSRWHQFLiOLV
IHOOHW

Ismerje a feltöltött kondenzátor energiájának meghatározását, és
alkalmazza a fenti összefüggéseket feladatok megoldásában.

Ismerje a kondenzátor energiáját.
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Ismerje az áramerősség- és feszültségmérő eszközök használatát.

Értse az elektromos áram létrejöttének feltételeit, ismerje az
áramkör részeit, tudjon egyszerű áramkört összeállítani.

Ismerje a kondenzátor lemezei között lévő szigetelőanyag
kapacitásmódosító szerepét. Ismerje a síkkondenzátor kapacitásának
meghatározását.

Alkalmazza a munkatételt ponttöltésre elektromos mezőben.

A pontszerű elektromos töltés által létrehozott és a homogén
elektromos mezőt tudja jellemezni az ekvipotenciális felületek
segítségével.
Értse, hogy az elektrosztatikus mező konzervatív volta miatt
értelmezhető a potenciál és a feszültség fogalma.

Ismerje a kondenzátor és a kapacitás fogalmát. Tudjon példát
mondani a kondenzátor gyakorlati alkalmazására.

Ismerje a töltés- és térerősség viszonyokat a vezetőkön, legyen
tisztában ezek következményeivel a mindennapi életben, tudjon
példákat mondani gyakorlati alkalmazásukra.

Tudja, hogy az elektromos mező által végzett munka független az
úttól.

Ismerje a pontszerű elektromos töltés által létrehozott és a homogén
elektromos mező szerkezetét és tudja jellemezni az erővonalak
segítségével. Tudja alkalmazni az összefüggéseket homogén
elektromos mező esetén egyszerű feladatokban.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Hő-, mágneses, vegyi
hatás (→ 4.2)
Galvánelemek,
akkumulátor
3.3. Az időben állandó
mágneses mező
3.3.1. Mágneses
alapjelenségek
A dipólus fogalma
Mágnesezhetőség,
mágneses megosztás
A Föld mágneses mezeje
Iránytű
3.3.2. A mágneses mező
jellemzése
Indukcióvektor

3.2.4. Az egyenáram
hatásai, munkája és
teljesítménye

3.2.3. Félvezetők
Félvezető eszközök

feszültségmérő műszerek
3.2.2. Ohm törvénye
Ellenállás, EHOVĘ
HOOHQiOOiVNOVĘHOOHQiOOiV
Vezetők ellenállása,
fajlagos ellenállás
Változtatható ellenállás
$]HOOHQiOOiV
KĘPpUVpNOHWIJJpVH
7HOHSHNVRURVfogyasztók
soros és párhuzamos
kapcsolása
Az eredő ellenállás
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Ismerje a mágneses mező jellemzésére használt fogalmakat és
definíciójukat, tudja kvalitatív módon jellemezni a különböző
mágneses mezőket.

Ismerje a Föld mágneses mezejét és az iránytű használatát.

Ismerje a félvezető fogalmát, tulajdonságait.
Tudjon megnevezni félvezető kristályokat. Tudja megfogalmazni a
félvezetők alkalmazásának jelentőségét a technika fejlődésében,
tudjon példákat mondani a félvezetők gyakorlati alkalmazására (pl.
dióda, tranzisztor, memóriachip, napelemek).
Ismerje az elektromos áram hatásait és alkalmazásukat az
elektromos eszközökben.
Alkalmazza egyszerű feladatok megoldására az elektromos
eszközök teljesítményével és energiafogyasztásával kapcsolatos
ismereteit.
Ismerje az áram élettani hatásait, a baleset-megelőzési és
érintésvédelmi szabályokat.
Ismerje a galvánelem és az akkumulátor fogalmát, és ezek
környezetkárosító hatását.

Ismerje a soros és a párhuzamos kapcsolásra vonatkozó
összefüggéseket, és alkalmazza ezeket egyszerű áramkörökre.

Értse az Ohm-törvényt vezető szakaszra és ennek következményeit,
tudja alkalmazni egyszerű feladat megoldására, kísérlet, illetve ábra
elemzésére.

Tudja kvantitatív módon jellemezni a mágneses mezőket.
Ismerje az elektromos áram keltette mágneses mezőnek az
elektrosztatikus mezőtől eltérő szerkezetét.

Ismerje az analógiát és a különbséget a magneto- és az
elektrosztatikai alapjelenségek között.

Tudja az ismereteit alkalmazni egyszerű elektrolízises problémák
értelmezésében.

Értse a soros és a párhuzamos kapcsolásra vonatkozó összefüggések
magyarázatát, és alkalmazza ezeket összetettebb áramkörökre is.
Alkalmazza ismereteit egyszerűbb egyenáramú mérések
megtervezésére, vagy megadott kapcsolási rajz alapján történő
összeállítására és elvégzésére.

Ismerje a fémek ellenállásának hőmérsékletfüggését.

Alkalmazza az Ohm-törvényt összetett feladat megoldására, kísérlet,
illetve ábra elemzésére. Ismerjen ellenállás-mérési módszert.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Generátor, motor, dinamó

Indukcióvonalak,
indukciófluxus
3.3.3. Az áram mágneses
mezeje
Hosszú egyenes vezető
iUDPKXURNegyenes
tekercs mágneses mezeje
Homogén mágneses mező
Elektromágnes, vasmag
0iJQHVHVSHUPHDELOLWiV
3.3.4. Mágneses
erőhatások
A mágneses mező
erőhatása áramjárta
vezetőre
.pWSiUKX]DPRVKRVV]~
HJ\HQHVYH]HWĘN|]|WWKDWy
HUĘ
Lorentz-erő
5pV]HFVNHJ\RUVtWy
EHUHQGH]pV ĺ 
3.4. Az időben változó
mágneses mező
3.4.1. Az indukció
alapjelensége
Mozgási indukció
Nyugalmi indukció
)DUDGD\IpOHLQGXNFLyV
W|UYpQ\
Lenz törvénye (→ 1.4)
.|OFV|Q|VLQGXNFLy
Önindukció
Tekercs mágneses
energiája
3.4.2. A váltakozó áram
A váltakozó áram fogalma

Ismerje az időben változó mágneses mező keltette elektromos mező
és a nyugvó töltés körül kialakuló elektromos mező eltérő
szerkezetét.
Alkalmazza az indukcióval kapcsolatos ismereteit egyszerű
feladatok megoldására.
Tudjon egyszerű jelenségeket a Lenz-törvény alapján értelmezni.

Ismerje a feszültség és az áram időbeli lefolyását leíró
összefüggéseket.
Alkalmazza ismereteit egyszerűbb váltakozó áramú kísérletek
megadott kapcsolási rajz alapján történő összeállítására és
elvégzésére.

Ismerje az indukció alapjelenségét, és tudja, hogy a mágneses mező
mindennemű megváltozása elektromos mezőt hoz létre.

Ismerje Lenz törvényét, és tudjon hozzá kapcsolódó egyszerű
kísérleteket és jelenségeket említeni.
Ismerje az önindukció szerepét az áram ki- és bekapcsolásánál.
Ismerje a tekercs mágneses energiáját.

Ismerje a váltakozó áram előállításának módját, a váltakozó áram
tulajdonságait, hatásait, és hasonlítsa össze az egyenáraméval.
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Ismerje a generátor, a motor és a dinamó működési elvét,

Tudjon a Lorentz-erővel kapcsolatos feladatokat megoldani.
Tudjon megnevezni egy gyorsítótípust és ismerje működési elvét.

Alkalmazza a speciális alakú áramvezetők mágneses mezejére
vonatkozó összefüggéseket egyszerű feladatokban.

Ismerje a Lorentz-erő fogalmát, hatását a mozgó töltésre, ismerje
ennek néhány következményét.

Ismerje az elektromágnes néhány gyakorlati alkalmazását, a vasmag
szerepét hangszóró, csengő, műszerek, relé stb.).
Ismerje a mágneses mező erőhatását áramjárta vezetőre nagyság és
irány szerint speciális esetben.

Ismerje az egyenes tekercs és az egyenes vezető mágneses
mezejének jellegét.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

3.5. Elektromágneses
hullámok
3.5.1. Az elektromágneses
hullám fogalma
Terjedési sebessége
vákuumban
Az elektromágneses
hullámok spektruma:
rádióhullámok, infravörös
sugarak, fény, ultraibolya,
röntgen- és gammasugarak
Párhuzamos rezgőkör
]iUWQ\LWRWW
7KRPVRQNpSOHW
&VDWROWUH]JpVHN
rezonancia
'LSyOXVVXJiU]iVD
antenna, szabad
elektromágneses hullámok

9iOWDNR]yiUDP~
HOOHQiOOiVRNRKPRV
LQGXNWtYpVNDSDFLWtY
HOOHQiOOiV
)i]LVNpVpVIi]LVVLHWpV
3.4.3. A váltakozó áram
teljesítménye és munkája
+DWiVRVWHOMHVtWPpQ\
/iWV]yODJRVWHOMHVtWPpQ\
Transzformátor

Pillanatnyi, maximális és
effektív feszültség és
áramerősség
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Értse a rezgőkörben létrejövő szabad elektromágneses rezgések
kialakulását

Tudja, miből áll egy rezgőkör, és milyen energiaátalakulás megy
végbe benne.

Ismerje a gyorsuló töltés és az elektromágneses hullám kapcsolatát.

Ismerje, hogy a modern híradástechnikai, távközlési, kép- és
hangrögzítő eszközök működési alapelveiben a tanultakból mit
használnak fel.

Általános esetben ismerje az átlagos teljesítmény és a munka
kiszámítását.

Értse az eltérő viselkedés okát.

Ismerje az elektromágneses spektrumot, tudja az elektromágneses
hullámok terjedési tulajdonságait kvalitatív módon leírni.
Ismerje a különböző elektromágneses hullámok alkalmazását és
biológiai hatásait.

Ismerje a mechanikai és az elektromágneses hullámok azonos és
eltérő viselkedését.

Ismerje a transzformátor felépítését, működési elvét és szerepét az
energia szállításában. Tudjon egyszerű feladatokat megoldani a
transzformátorral kapcsolatban.

Fáziseltérés nélküli esetben ismerje az átlagos teljesítmény és a
munka kiszámítását.

Ismerje, hogy a tekercs és a kondenzátor eltérő módon viselkedik
egyenárammal és váltakozó árammal szemben.

alkalmazásait.
Ismerje az effektív feszültség és áramerősség jelentését. Ismerje a
hálózati áram alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Lézerfény
4.1.3. A geometriai
fénytani leképezés
Az optikai kép fogalma
(valódi, látszólagos)
Síktükör

Színképek (→ 5.2.)
Homogén és összetett
színek
Fényinterferencia,
NRKHUHQFLD
Fénypolarizáció,
polárszűrő
)pQ\HOKDMOiVUpVHQ
UiFVRQ

4.1.2. Hullámjelenségek
A visszaverődés és törés
törvényei - SnelliusDescartes törvény
Prizma, SODQSDUDOHOOHPH]
Abszolút és relatív
törésmutató
Teljes visszaverődés,
határszög (száloptika)
Diszperzió

4.1. A fény mint
elektromágneses hullám
4.1.1. Terjedési
tulajdonságok
Fényforrás
Fénynyaláb, fénysugár
Fénysebesség

TÉMÁK
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Ismerje a képalkotás fogalmát sík- és gömbtükrök, valamint lencsék Tudja, hogy a lencse gyűjtő és szóró mivolta a környező közeg
esetén. Tudjon képszerkesztést végezni tükrökre, lencsékre a
anyagától is függ.
nevezetes sugármenetek segítségével. Ismerje, hogy a lencse gyűjtő

Ismerje az interferenciát, elhajlást és a polarizációt, és ismerje fel
ezeket egyszerű jelenségekben. Értse a fény transzverzális jellegét.
Ismerje és értelmezze a színfelbontás néhány esetét (prizma, rács).
Tudja alkalmazni a rácson történő elhajlásra vonatkozó
összefüggéseket hullámhossz mérésére.
Ismerje a lézerfény fogalmát, tulajdonságait.

Ismerje, hogy a fény terjedési sebessége egy közegben
frekvenciafüggő.

Ismerje, hogy a prizma a fehér fényt a szivárvány színeire bontja.

Legyen ismerete a homogén és összetett színekről.

Alkalmazza a hullámtani törvényeket összetett (prizma, planparalel
lemez) feladatokban.
Tudjon egyszerűbb méréseket tervezni és elvégezni a hullámtani
törvényekkel kapcsolatban (pl. törésmutató meghatározása).

Tudja alkalmazni a hullámtani törvényeket egyszerűbb
feladatokban. Ismerje fel a jelenségeket, legyen tisztában létrejöttük
feltételeivel, és értse az ezzel kapcsolatos természeti jelenségeket és
technikai eszközöket. Tudja egyszerű kísérletekkel szemléltetni a
jelenségeket.

Tudja, hogy a fénysebesség határsebesség.

Emelt szint

Ismerjen a fénysebesség mérésére vonatkozó klasszikus módszert
(pl. Olaf Römer, Fizeau).

VIZSGASZINTEK

Tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, ismerje ennek
következményeit. Ismerje a fény terjedési tulajdonságait, tudja
tapasztalati és kísérleti bizonyítékokkal alátámasztani.

Középszint

2SWLND


Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Atommag

5.1. Az anyag szerkezete
(→ 2.4.)
Atom
Molekula
Ion
Kémiai elem
Avogadro-szám (→ 2.1.,
2.3.)
Relatív atomtömeg
Atomi tömegegység
5.2. Az atom szerkezete
Elektron
Elemi töltés
Elektronburok
Rutherford-féle
atommodell

TÉMÁK

Egyszerű nagyító
Fényképezőgép, vetítő,
mikroszkóp, távcső
4.1.4. A szem és a látás
Rövidlátás, távollátás
Szemüveg

Lapos gömbtükrök
(homorú, domború)
Vékony lencsék (gyűjtő,
szóró)
Fókusztávolság, dioptria
Leképezési törvény
Nagyítás

VIZSGASZINTEK

Tudja értelmezni Thomson katódsugárcsöves méréseit, a Millikankísérletet.

Ismerje az elektron tömegének és töltésének meghatározására
vonatkozó kísérletek alapelvét.
Ismerje az elektromosság atomos természetét.
Tudja ismertetni Rutherford atommodelljét, szórási kísérletének
eredményeit.
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Ismerje az atommag és az elektronburok méretének nagyságrendjét.

Tudjon ezekkel a mennyiségekkel számításokat végezni.

Emelt szint

Ismerje az Avogadro-számot, a relatív atomtömeg és az atomi
tömegegység fogalmát, ezek kapcsolatát.

Tudja meghatározni az atom, molekula, ion és elem fogalmát.
Tudjon példákat mondani az ezek létezését bizonyító fizikai-kémiai
jelenségekre.

Középszint


$WRPIL]LNDPDJIL]LND

Ismerje a szem fizikai működésével és védelmével kapcsolatos
tudnivalókat, a rövidlátás és a távollátás lényegét, a szemüveg
használatát, a dioptria fogalmát.

Alkalmazza egyszerű feladatok megoldására a leképezési törvényt. Alkalmazza a leképezési törvényt összetettebb feladatok
Tudjon egyszerűbb méréseket elvégezni a leképezési törvénnyel
megoldására.
kapcsolatban. (Pl. tükör, illetve lencse fókusztávolságának
Tudjon egyszerűbb méréseket tervezni a leképezési törvénnyel
meghatározása.)
kapcsolatban.
Ismerje a tükrök, lencsék, optikai eszközök gyakorlati alkalmazását,
az egyszerűbb eszközök működési elvét.

és szóró mivolta adott közegben a lencse alakjától függ.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

+HLVHQEHUJIpOH
KDWiUR]DWODQViJLUHOiFLy
5.2.3. Az elektronburok
szerkezete
Kvantumszámok: fő- és
mellékkvantumszám,
PiJQHVHVNYDQWXPV]iP
VSLQ
Pauli-féle kizárási elv,
+XQGV]DEiO\

Tömeg-energia
ekvivalencia
(→ 1.5.)
Az elektron
hullámtermészete
GH%URJOLHKXOOiPKRVV]

Vonalas színkép (→ 4.1.,
6.2.)
(PLVV]LyVV]tQNpS
$EV]RUSFLyVV]tQNpS
Bohr-féle atommodell
Energiaszintek
Bohr-posztulátumok
Alapállapot, gerjesztett
állapot
Ionizációs energia
5.2.2. Részecske- és
hullámtermészet
A fény mint részecske

Foton (energiakvantum)
Fényelektromos jelenség
Kilépési munka
Fotocella (fényelem)

5.2.1. A kvantumfizika
elemei
Planck-formula

Tudja alkalmazni Pauli elvét és a Hund-szabályt az elektronok
betöltési rendjére a periódusos rendszerben.

Tudja meghatározni az elektronhéj fogalmát. Tudja megfogalmazni
a Pauli-féle kizárási elvet.
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Tudja értelmezni a kvantumszámok fizikai jelentését.
Tudja megfogalmazni a Bohr-modell erre vonatkozó korlátait.

Tudja megfogalmazni az anyag kettős természetét.
Ismerje az elektron de Broglie-hullámhosszát és kiszámítását egy
szabadon mozgó részecske esetére.
Ismerjen az elektron hullámtermészetét bizonyító kísérletet.

Tudja felírni a foton tömegére és energiájára vonatkozó
összefüggéseket.

Ismerje az emissziós és abszorpciós színképek jellemzőit.
Tudja mindezt értelmezni új elemek felfedezése szempontjából.
Tudjon számításokat végezni az atomok által elnyelt vagy
kibocsátott fotonokkal kapcsolatban.

Tudja a kilépési munka és a Planck-állandó méréssel való
meghatározását.

Ismerje a fő- és mellékkvantumszám fogalmát, tudja, hogy az
elektron állapotának teljes jellemzéséhez további adatok
szükségesek.

Ismerje az elektron hullámtermészetét.

Ismerje a tömeg-energia ekvivalenciáját kifejező einsteini
egyenletet.

Tudja megfogalmazni a fény kettős természetének jelentését.

Ismerje Planck alapvetően új gondolatát az energia kvantáltságáról.
Ismerje a Planck-formulát.
Tudja megfogalmazni az einsteini felismerést a fénysugárzás
energiájának kvantumosságáról. Ismerje a foton jellemzőit.
Tudja értelmezni a fotoeffektus jelenségét.
Tudja ismertetni a fotocella működési elvét, tudjon példát mondani
gyakorlati alkalmazására.
Ismerje a vonalas színkép keletkezését, tudja indokolni
alkalmazhatóságát az anyagi minőség meghatározására. Ismerje a
színképvonalak hullámhossza és az atomi elektronok energiája
közötti összefüggést.
Tudja megmagyarázni a Bohr-modell újszerűségét Rutherford
modelljéhez képest. Ismerje az alap- és a gerjesztett állapot, valamint
az ionizációs energia fogalmát.
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Ismerje az elektron „tartózkodási helyének” jelentését az atomban a
kvantummechanikai atommodell szerint.

Tudja meghatározni a radioaktív bomlás fogalmát.
Tudja jellemezni az α-, β-, γ-sugárzást. Tudja értelmezni a bomlás
során átalakuló atommagok rendszám- és tömegszám-változását.
Ismerje a magreakció, a felezési idő fogalmát, a bomlási törvényt.
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Ismerje néhány sugárzásfajta detektálására alkalmas eszköz (GMcső, Wilson-kamra) működési elvét.
Tudja elemezni a 235U-ra megadott hasadási reakció egyenletét.

Tudja a bomlási törvényt egyszerű feladatmegoldásban használni.

Tudja megmagyarázni a magerő fogalmát, természetét.
Tudja értelmezni a tömegdefektus keletkezését. Tudja értelmezni az Tudja kiszámolni a tömegdefektus nagyságát.
atommag kötési energiáját a tömegdefektus alapján, ismerje
Tudja meghatározni a fajlagos kötési energia fogalmát,
nagyságrendjét.
nagyságrendjét MeV-ban kifejezve. Tudja értelmezni a fajlagos
kötési energia görbéjét a tömegszám függvényében.

Tudja felsorolni az atommagot alkotó részecskéket. Ismerje a proton
és a neutron tömegének az elektron tömegéhez viszonyított
nagyságrendjét. Tudja a proton és a neutron legfontosabb jellemzőit.
Tudja megfogalmazni a neutron felfedezésének jelentőségét az
atommag felépítésének megismerésében. Ismerje a nukleon, a
rendszám és a tömegszám fogalmának meghatározását, tudja a
közöttük fennálló összefüggéseket.
Tudja meghatározni az izotóp fogalmát, tudjon példát mondani a
természetben található stabil és instabil izotópokra.
Ismerje az erős (nukleáris) kölcsönhatás fogalmát, jellemzőit.

Ismerje az aktivitás, a bomlási sor fogalmát, ábra alapján tudjon
megadott bomlási sort ismertetni.
Mesterséges radioaktivitás Ismerje a mesterséges radioaktivitás fogalmát.
Tudjon példákat mondani a radioaktív izotópok ipari, orvosi és
tudományos alkalmazására.
Sugárzásmérő detektorok Tudjon példát mondani sugárzásmérő eszközre és annak gyakorlati
alkalmazására.
5.3.3. Maghasadás
Ismerje a maghasadás folyamatát, jellemzőit. Tudjon párhuzamot
Hasadási reakció
vonni a radioaktív bomlás és a maghasadás között. Ismerje a
Hasadási termék
hasadási termék fogalmát.
Lassítás
Tudja ismertetni a láncreakció folyamatát, megvalósításának
Láncreakció
feltételeit.

Magreakció
Felezési idő
Bomlási törvény
Aktivitás

5.3.2. Radioaktivitás
Radioaktív bomlás
α-, β-, γ-sugárzás

Erős (nukleáris)
kölcsönhatás
Magerő
Tömeghiány (→ 1.5.)
Kötési energia
)DMODJRVN|WpVLHQHUJLD

Elektronhéj
.YDQWXPPHFKDQLNDL
DWRPPRGHOO
5.3. Az atommagban
lejátszódó jelenségek
5.3.1. Az atommag
összetétele
Proton
Neutron
Nukleon
Rendszám
Tömegszám
Izotóp

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Középszint
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Ismerje a Kepler törvényei és Newton gravitációs törvénye közötti
összefüggést. Ismerje a gravitációs állandó mérését.

Emelt szint

Tudjon a stabil és instabil elemi részecskére példát mondani. Tudja,
mi az antirészecske. Ismerje a neutrino jelentőségét a maghasadás
energiamérlegében. Ismerje a szétsugárzás és párkeltés folyamatát.

Tudjon értelmezni megadott fúziós magreakció egyenletet.

Tudja indokolni, hogy miért alkalmas az atomreaktor radioaktív
izotóp gyártására.

VIZSGASZINTEK
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Tudja elmagyarázni a magfúzió folyamatát és értelmezni az
energiafelszabadulást.
Ismerje a Napban lejátszódó energiatermelő folyamatot.
Ismerje a H-bomba működési elvét.
Ismerje a radioaktív sugárzás környezeti és biológiai hatásait.
Ismerje a sugárterhelés fogalmát.
Tudja megfogalmazni a háttérsugárzás eredetét.
Tudja ismertetni a sugárzások elleni védelem szükségességét és
módszereit.
Ismerje az embert érő átlagos sugárterhelés összetételét. Ismerje az
elnyelt sugárdózis fogalmát, mértékegységét, valamint a
dózisegyenérték fogalmát, mértékegységét.

Ismerje a maghasadás során felszabaduló energia nagyságát és
keletkezésének módját.
Tudja elmagyarázni a szabályozott láncreakció folyamatát,
megvalósítását az atomreaktorban.
Ismerje az atomerőmű és a hagyományos erőmű közötti különbség
lényegét.
Tudja megfogalmazni az atomenergia (nukleáris energia)
jelentőségét az energiatermelésben. Ismerje az atomerőművek
előnyeit, tudjon reális értékelést adni a veszélyességükről.
Ismerje a szabályozatlan láncreakció folyamatát, az atombomba
működési elvét.

6.1. A gravitációs mező
Az általános tömegvonzás Ismerje a gravitációs kölcsönhatásban a tömegek szerepét, az erő
törvénye
távolságfüggését, tudja értelmezni ennek általános érvényét.
A bolygómozgás Kepler- Értelmezze a Kepler-törvényeket a bolygómozgásokra és a Föld
törvényei (→ 7.2.)
körül keringő műholdak mozgására.
Súly és súlytalanság
Értelmezze a súly és súlytalanság fogalmát.

TÉMÁK

5.5. Elemi részek
6WDELOpVLQVWDELOUpV]HFVNH
1HXWULQR
6]pWVXJiU]iVSiUNHOWpV

Dózisegyenérték

A Nap energiája (→ 6.2.)
Hidrogénbomba
5.4. Sugárvédelem
Sugárterhelés
Háttérsugárzás
Elnyelt sugárdózis

Szabályozatlan
láncreakció
Atombomba
5.3.4. Magfúzió

Szabályozott láncreakció
Atomreaktor
Atomerőmű
Atomenergia (nukleáris
energia) (→ 2.8., 1.5.)

Hasadási energia
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7.1. A fizikatörténet
fontosabb személyiségei
Arkhimédész,
Kopernikusz, Kepler,

TÉMÁK

Problémamegoldásban tudja figyelembe venni a gravitációs
gyorsulás tömeg- és távolságfüggését, térerősségjellegét.


)L]LNDpVNXOW~UW|UWpQHWLLVPHUHWHN

Ismerje a fényév távolságegységet.
Legyen ismerete az űrkutatás alapvető vizsgálati módszereiről és
eszközeiről.
Legyen fogalma a Naprendszer méretéről, ismerje a bolygókat, a fő
típusok jellegzetességeit, mozgásukat.
Ismerje a Nap szerkezetének főbb részeit, anyagi összetételét,
legfontosabb adatait.
Tudja jellemezni a Hold felszínét, anyagát, ismerje legfontosabb
adatait. Ismerje a holdfázisokat, a nap- és holdfogyatkozásokat.
Határozza meg a csillag fogalmát, tudjon megnevezni néhány
csillagot. Jellemezze a csillagok Naphoz viszonyított méretét,
tömegét.
Ismerje a Tejútrendszer szerkezetét, méreteit, tudja, hogy a
Tejútrendszer is egy galaxis. Ismerje a Tejútrendszeren belül a
Naprendszer elhelyezkedését. Legyen tájékozott a galaxisok
hozzávetőleges számát és távolságát illetően, legyen ismerete az
Univerzum méreteiről.
Ismerje az Ősrobbanás-elmélet lényegét, az ebből adódó
következtetéseket a Világegyetem korára és kiinduló állapotára
vonatkozóan.

Tudja értelmezni a kozmikus sebességeket.

Tudjon példát mondani a gravitációs gyorsulás mérési eljárásaira.
(→ 1.4)
Feladatokban tudja alkalmazni a homogén gravitációs mezőre
vonatkozó összefüggéseket.

VIZSGASZINTEK
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Tudja, hogy a felsorolt tudósok mikor (fél évszázad pontossággal)
és hol éltek, tudja, melyek voltak legfontosabb, a tanultakhoz

Középszint

Emelt szint

A fejezethez kapcsolódó kérdések, feladatok az előző fejezetek témaköreiben jelennek meg.

Az Ősrobbanás elmélete
A táguló Univerzum

A Tejútrendszer,
galaxisok

Hold
Üstökösök, meteoritok
A csillagok (→ 5.3.4.)

Nap (→ 5.3.4.)

Potenciális energia
homogén gravitációs
mezőben (→ 1.5.) pV
FHQWUiOLVJUDYLWiFLyV
PH]ĘEHQ
Kozmikus sebességek
6.2. Csillagászat
Fényév
Vizsgálati módszerek,
eszközök (→ 5.2.)
Naprendszer

Nehézségi erő
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Galilei, Newton, Huygens,
Watt, Ohm, Joule,
Ampère, Faraday, Jedlik
Ányos, 0D[ZHOO+HUW]
Eötvös Loránd, J. J.
Thomson, Rutherford, M.
Curie és P. Curie, Planck,
+HLVHQEHUJBohr,
Einstein, Kármán Tódor,
Szilárd Leó, Teller Ede,
Wigner Jenő, *iERU'pQHV
7.2. Felfedezések,
találmányok, elméletek
Geo- és heliocentrikus
világkép
„Égi és földi mechanika
egyesítése”
Távcső, mikroszkóp,
vetítő
A fény természetének
problémája
Gőzgép és alkalmazásai
Dinamó, generátor,
elektromotor
Az elektromágnesség
egységes elmélete
Belső égésű motorok
Az elektron
felfedezésének története
Radioaktivitás, az
atomenergia alkalmazása
Röntgensugárzás
6SHFLiOLV
UHODWLYLWiVHOPpOHW
Kvantummechanika
Az űrkutatás történetének
legfontosabb eredményei
Félvezetők
/p]HU
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Tudja a felsoroltak keletkezésének idejét fél évszázad pontossággal, Ismerje Maxwell és Hertz munkásságának lényegét, jelentőségét.
a 20. századtól évtized pontossággal. Tudja a felsoroltak hatását,
Tudja felsorolni a tanultak alapján a klasszikus fizika és a
jelentőségét egy-két érvvel alátámasztani, az elméletek lényegét
relativitáselmélet alapvető szemléletmódbeli eltéréseit.
néhány mondatban összefoglalni. Tudja a felsoroltakat a megfelelő
nevekkel összekapcsolni.
Ismerje a geo- és heliocentrikus világképet. Tudja, milyen szerepe
volt a kísérlet és a mérés mint megismerési módszer megjelenésének
az újkori fizika kialakulásában. Ismerje a newtoni fizika
tudománytörténeti hatását. Ismerje az optikai eszközök hatását az
egyéb tudományok fejlődésében. Ismerjen néhány új energiatermelő,
-átalakító technikát, és azok hatását az adott kor gazdasági és
társadalmi folyamataira (gőzgépek, az elektromos energia és
szállíthatósága, atomenergia, alternatív energiahordozók). Tudja
felsorolni a klasszikus fizika és a kvantummechanika alapvető
szemléletmódbeli eltéréseit. Ismerje a nukleáris fegyverek
jelenlétének hatását világunkban. Ismerje a modern híradástechnikai,
távközlési, számítástechnikai eszközöknek a mindennapi életre is
gyakorolt hatását.

köthető eredményeik.
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TÉMAKÖR

Földrajz
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B) TÉMAKÖRÖK
1. Térképi ismeretek
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

1.1. A térkép
Magyarázza a kicsinyítés mértéke és
a méretarány közötti kapcsolatot.

1.2. Tájékozódás a
térképen és a
térképpel

Emelt szint
Ismertesse a térképkészítés
fejlődését, tudjon olyan korlátokat és
vívmányokat említeni, amelyek
befolyásolták.

Ismertesse a domborzatábrázolás
különböző módszereit.

Következtessen a nagy, a közepes és
a kis méretarányú, illetve különböző
tartalmú térképek felhasználási
lehetőségeire.

Ismerje fel térképen a domborzati
formákat.

Igazolja példákkal, hogy a térképek
készítésekor a különböző ábrázolási
célok érdekében különböző
módszereket alkalmaznak.

Használja információszerzés során és
feladatokban a szintvonal, a
magassági számok és a relatív
magasság fogalmát.

A vetület fogalma, a legelterjedtebb
vetülettípusok és jellemzőik
összehasonlítása, alkalmazhatóságuk
korlátai.

Ismerje a földrajzi fokhálózat
jellemzőit.
Készítsen térképvázlatot, és alakítsa
ki a jelrendszerét.
Használja feladatmegoldásai során a
tematikus térképen közölt
információkat.
Értelmezze a térkép jelei, színei és
számai által közölt információkat.
Mérjen és határozzon meg távolságot
térképi egyenes és görbe vonal
mentén különböző eszközök
segítségével.
Oldjon meg egyszerű számítási
feladatokat a méretarány
felhasználásával.
Olvassa le a tényleges magasságot,
számítsa ki a viszonylagos
magasságot térképi információk
alapján.
Végezzen helymeghatározási és
tájékozódási feladatokat
térképen és térképpel.
Oldjon meg tájékozódási, számítási

2

Határozzon meg távolságot az
Egyenlítő vagy valamely
hosszúsági kör mentén fokhálózat
segítségével
Számítson területet arányszám
felhasználásával.
Oldjon meg a méretarány használatát
igénylő számításos feladatokat.
Szerkesszen metszetet a szintvonalas
térkép alapján.
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1.3. Távérzékelés és
térinformatika

feladatokat a fokhálózat
használatával.
Olvasson le információkat különböző
méretarányú és tartalmú térképekről
és tömbszelvényekről, elemezze és
vesse össze azokat.
Végezzen összehasonlító elemzést
tematikus térképekkel.
Ismertesse a légi- és az űrfelvételek
felhasználási lehetőségeit, tudjon
példát mondani alkalmazásukra.
Azonosítson környezeti elemeket
térképvázlattal vagy térképpel
történő összevetés alapján légi- és
űrfelvételeken.
Ismerje a GPS működési elvét és
jelentőségét.

Ismertesse a műholdak
csoportosítását pályatípus és feladat
alapján. Emelje ki a földmegfigyelő
műholdcsaládokat. Mutassa be a
műholdfelvételek készítésének elvét,
a műholdfelvételek típusait és
alkalmazásuk lehetőségeit.
Olvasson le tényeket légi- és
űrfelvételekről.
Ismertesse a földrajzi információs
rendszer (GIS) szerepét.

2. Kozmikus környezetünk
TÉMÁK
2.1. A csillagászati
ismeretek fejlődése.
A Világegyetem

2.2. A Nap és
kísérői

VIZSGASZINTEK
Középszint
Ismertesse a Naprendszer helyét, a
Tejútrendszer alakját, méreteit.
Igazodjon el a csillagászati
nagyságrendekben.
Különítse el a csillagok és a bolygók
tartalmi jegyeit.
Sorolja fel a Naprendszert alkotó
égitesteket.
Ismertesse a Nap jellemzőit (mérete,
távolsága a Földtől, anyagi
összetétele, belső és felszíni
hőmérséklete).
Mutassa be a Nap földi életet
meghatározó szerepét, legfontosabb
sugárzásait és azok légköri
következményeit.
Tudja megkülönböztetni a nap- és
holdfogyatkozás kialakulásának
okait.
Sorolja fel a Föld- és a Jupiter-típusú
bolygókat, sorrendjüket, mutassa be
közös és egyedi jellemzőiket.
Ismertesse a Hold mozgásának
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Emelt szint
Mutassa be a naptávolság, a
hőmérséklet és az anyageloszlás
összefüggéseit.
Ismertesse a csillagászat történeti
fejlődésének jelentősebb állomásait.
Értelmezze a csillagképek
látszólagosságát, tudjon példákat
mondani.
Ismertesse a Nap gömbhéjas
szerkezetét, a Nap szféráinak
jelenségeit és ezek hatását a földi
életre.

Elemezze a Naprendszer bolygóiról
készült adatsorokat.
Magyarázza meg a holdfázisok és a
nap- és holdfogyatkozások
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sajátosságát, értse a holdfázisok
váltakozásának okát.
Különböztesse meg a nap- és a
holdfogyatkozás jelenségét, valamint
okait.
Magyarázza a meteor és meteorit
közötti különbséget.

kialakulását, készítsen egyszerű ábrát
a jelenségekről.
Jellemezze a Hold felszínét,
bizonyítsa a felszíni hőmérséklet és a
légkörhiány összefüggését.
Magyarázza a törpebolygó mint
égitest kialakulását.
Mutassa be az üstökösök
felépítésének jellemzőit, mozgásának
jellemzőit, jellegzetes formájuk
kialakulását.

2.3. A Föld és
mozgásai

Legyen tisztában a Föld méreteivel
(sugár, Egyenlítő).
Ismertesse az eltérítő erő hatásait.
Mutassa be egyszerű rajzzal a
napsugarak hajlásszöge és a szoláris
éghajlati övezetek kialakulása közötti
összefüggést.

Tengely körüli
forgás

Magyarázza a nappalok és az
éjszakák váltakozását.
Ismerje az égitestek látszólagos napi
K-Ny-i járását, a forgás Ny-K-i
irányát.
Alkalmazza az alapvető átváltásokat:
15 hosszúsági fok = 1 óra
időkülönbség = 1 időzóna,
1 hosszúsági fok = 4 perc
időkülönbség.
Számítsa ki a helyi és a zónaidőt.

Bizonyítsa a Föld alakja és tengely
körüli forgása közötti összefüggést.
Hasonlítsa össze a Vénusz, a Mars és
a Föld felszíni és légköri folyamatait.

Ismerje a keringés pályájának
jellemzőit, a keringés idejét.
Értelmezzen a keringéssel
kapcsolatos ábrákat.
Ismerje a tavaszi és az őszi
napéjegyenlőség, a nyári és a téli
napforduló fogalmát és időpontját.
Mutassa be a forgástengely
ferdesége és az évszakok kialakulása
közötti összefüggést.

Magyarázza meg a nappalok és
éjszakák hosszának a változását.
Számítsa ki a Nap delelési magasságát a nevezetes időpontokban
bármely földrajzi helyen.
Alkalmazza feladatmegoldás során a
dátumválasztó vonal
következményét.

Mondjon példákat az űrkutatás
eredményeinek gyakorlati
hasznosítására.
Nevezzen meg az űrkutatáshoz
kapcsolódó magyar vonatkozású
eredményeket.

Mutassa be az űrkutatás legfontosabb
mérföldköveit. Sorolja fel az
űrkutatás eszközeit, és ismerje azok
funkcióit.
Ismertesse a mesterséges holdak
típusait és szerepüket a mindennapi
életben.
Mutassa be a mesterséges égitestek,

Nap körüli keringés

2.4. Az űrkutatás
szerepe a
Naprendszer
megismerésében

4
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szondák jelentőségét a Naprendszer, a
Tejútrendszer és más galaxisok,
exobolygók megismerésében
szövegek alapján.

3. A geoszférák földrajza
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

Ismertesse a földtörténeti
korbeosztás nagy egységeit.
Tudja időbeli sorrendjüket és
hozzávetőleges időtartamukat,
ismerje az egyes földtörténeti idők
meghatározó eseményeit,
képződményeit, területi
előfordulásukat.
Fogalmazza meg a légkör, a
vízburok és a bioszféra fejlődésének
kapcsolatát a földtörténeti
eseményekkel.

Hasonlítsa össze a relatív és az
abszolút kormeghatározás elveit,
módszereit.
Értelmezze a geoszférák fejlődését
és azok kölcsönhatásait (őslégkör,
ősóceán, bioszféra).
Ismertesse az őskontinensek
(Pangea, Laurázsia, Gondwana)
kialakulásának folyamatát,
feldarabolódásuk és
összekapcsolódásuk
következményeit.
Legyen tisztában a jégkorszak
fogalmával, tudjon
következményeket említeni.

3.1.2. A Föld
gömbhéjas
szerkezetének
jellemzői

Mutassa be a Föld gömbhéjas
szerkezetét, tudjon a témához
kapcsolódó ábrát elemezni.
Ismertesse ábrák segítségével a Föld
belsejének fizikai jellemzőit, és
tudjon példát mondani
következményeire.
Értelmezze az asztenoszféra
áramlásainak és a kőzetlemezek
mozgásainak kapcsolatát.
Mutassa be a geotermikus gradiens
gazdasági jelentőségét példák
alapján.

Igazolja példákkal a geoszférák
közötti kapcsolatokat.

3.1.3. A
kőzetlemezek és –
mozgásaik
következményei

Ismerje a kőzetlemez és a földkéreg
fogalmát, jellemezze a szerkezetét.
Hasonlítsa össze a kontinentális, az
óceáni kőzetlemezt.
Nevezze meg és csoportosítsa
felépítésük szerint a nagy
kőzetlemezeket.
Mutassa be a lemezmozgások okait,
típusait és azok következményeit.

3.1. A kőzetburok
3.1.1. Földtörténet

5

Hasonlítsa össze adatok és ábrák
alapján az egyes gömbhéjak
jellemző kémiai, ásványtani
összetételét, hőmérsékleti, nyomásés sűrűségviszonyait.
Mutassa be a földmágnesség és a
tájékozódás kapcsolatát.

Készítsen önállóan ábrát a
kőzetburok felépítéséről.
Soroljon fel topográfiai példákat a
kőzetlemez-határokra, és mutassa
meg, ismerje fel azokat a térképen.
Mutassa be a geológiai erők
megnyilvánulásait a kőzetlemezek
mozgásának és következményeinek
összekapcsolásával.
Készítsen és magyarázzon
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kőzetlemez-mozgásokkal
kapcsolatos folyamatábrákat.
Értelmezze a vulkáni tevékenység és
a kőzetlemez-mozgások kapcsolatát.
Mutassa be ábra segítségével a
magmás ércképződés folyamatát.

Csoportosítsa a vulkánokat
működésük, alakjuk és a kitörés
helye szerint.
Mutasson meg térképen és ismerjen
fel térképvázlatban vulkáni
övezeteket és vulkánokat.

3.1.4. A hegységképződés

3.1.5. A kőzetburok (litoszféra)
építőkövei,
ásványkincsek

Ismertesse a vulkáni működés
jellegét és helyét meghatározó
tényezőket.
Magyarázza a nehéz-, a színesés nemesfémércek képződését,
és támassza alá ezt példákkal.
Magyarázza példa segítségével az
ún. „forró pontok” feletti
vulkánosságot.

Mondjon példát az utóműködésre és
annak gazdasági jelentőségére.
Magyarázza a földrengés
kialakulásának okát, kapcsolatát a
vulkánossággal és a lemezszegélyekkel.
Mondjon példákat a pusztítás elleni
védekezés és kárenyhítés
lehetőségeire.

Ismerje a földrengéserősség
mérésének elvét, a rengések
kísérőjelenségeit.
Ismerje a rengésfészek,
rengésközpont kapcsolatát.

Mutassa be a hegységképződés
típusait, kapcsolatát a kőzetlemezek
tulajdonságaival és mozgásaival.
Mondjon ezekre példákat.
Ismertesse a gyűrődés és a vetődés
folyamatát, összefüggésüket a
szerkezeti mozgásokkal, illetve a
gyűrt- és röghegységek
kialakulásával. Mondjon példákat
típusaikra, formáikra.
Különböztesse meg ábrákon,
képeken a gyűrt- és a röghegységeket
formakincsük alapján.
Csoportosítsa a hegységeket
szerkezetük, magasságuk és
formakincsük alapján.
Hasonlítsa össze az ásványok és a
kőzetek jellemzőit.
Ismertesse a kőszenek, a kősó és a
szénhidrogének keletkezését.
Sorolja be keletkezés szerint,
csoportosítsa és ismerje fel az alábbi
ásványokat, kőzeteket: kősó, mészkő,
dolomit, homok, homokkő, lösz,
kőszénfajták, kőolaj, agyag, bauxit,
gránit, andezit, bazalt, riolit, vulkáni
tufák, márvány, palás kőzetek.

Mutassa be a hegységképződési
szakaszok összefüggéseit.
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Rajzoljon és elemezzen a
hegységképződéshez kapcsolódó
egyszerű folyamatábrákat.

Magyarázza és mutassa be
példákon a lemezmozgások, a
kőzetek keletkezése és átalakulása
kapcsolatát, a kőzetek anyagainak
körforgását.
Ismerje fel a kéregszerkezet és az
ásványkincsek előfordulása közötti
kapcsolatokat.
Csoportosítsa összetételük alapján
a magmás kőzeteket.
Mutassa be a magmás és üledékes
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3.1.6. A Föld
nagyszerkezeti
egységei

Mondjon példát az előfordulásukra
és a felhasználásukra.
Jellemezze a bazaltot, az andezitet és
tufáikat, a gránitot, a mészkövet és a
löszt.
Mutassa be az ércek gazdasági
hasznosítását példák alapján.
Ismertesse a kőszenek és a
szénhidrogének keletkezését.
Ismerje fel a bányászat, a fosszilis
energiahordozók kitermelésének és
felhasználásának környezeti
következményeit információgyűjtés
és –feldolgozás alapján.
Ismertesse a Föld nagyszerkezeti
egységeit.
Tudjon példákat mondani a
nagyszerkezeti egységek
előfordulására, és mutassa meg
ezeket a térképen, ismerje fel a
térképvázlaton.
Mutassa be a nagyszerkezeti
egységek és a jellemző ásványkincselőfordulások kapcsolatát.

Ősföldek

Mutassa be ábra és kép segítségével
az ősföldek, a röghegységek és a
gyűrthegységek formakincsét.
Ismertesse az ősmasszívumok
szerkezeti (fedett, fedetlen) és
morfológiai (hegyvidék, lépcsős
vidék, letarolt síkság, táblás vidék)
típusait.

Röghegységek

Ismertesse a Kaledóniai-, a
Variszkuszi-hegységrendszer tagjait,
jellemezze a szerkezetüket.

Gyűrthegységek

Sorolja fel az Eurázsiai- és a
Pacifikus-hegységrendszer tagjait.
Hasonlítsa össze a két hegységrendszert.

Süllyedékterületek,
síkságok

Csoportosítsa a síkságokat
tengerszint feletti magasságuk és
keletkezésük szerint. Tudjon példát
az egyes típusokra.
Mutassa be gazdasági jelentőségüket
Támassza alá példákkal a geológiai
és a földrajzi erők (köztük az ember),
valamint az ember szerepét a

3.1.7. A
földfelszín
formálódása
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ércképződést.
Értelmezze a nagy tömegű
kőzetátalakítás és a fenntarthatóság
kapcsolatát.
Mutassa be a bányászat
károkozásának mérséklését és a
rekultiváció lehetőségeit példákban.

Mutassa be a Föld
nagyszerkezeti egységeinek
kialakulását és átalakulásukat a
földtörténeti idők folyamán.
Ismerje fel, különböztesse meg
képeken, ábrákon a nagyszerkezeti
egységeket.
Magyarázza a nagyszerkezeti
egységek formakincsének
kialakulását.

Értelmezze a geológiai erők és a
földrajzi erők harcát.
Mutassa be a földrajzi erők
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3.1.8. A talaj

3.2. A
levegőburok
3.2.1. A légkör
kialakulása,
anyaga és
szerkezete

felszínformálódásban (lepusztulás,
szállítás, felhalmozás).
Ismerje fel képeken, ábrákon,
modelleken a felszínformákat
(mélyföld, alföld, fennsík, dombság,
közép-hegység, magashegység,
völgy, medence, hátság).
Mondjon példát az egyes
felszínformákra a kontinensek és
hazánk területéről. Mutassa meg a
térképen és ismerje fel a
térképvázlatban.
Ismerje fel a földrajzi erőket az
aprózódás és a mállás; a lepusztulás
és a felhalmozódás, feltöltődés; az
üledékképződés és az üledékes
kőzetek keletkezése folyamatában.

munkája és a földrajzi övezetesség
összefüggéseit.
Ismerje fel, különböztesse meg
képeken, ábrákon a
felszínformákhoz kapcsolódó
tájakat, helyezze el ezeket a
kontinenseken és a földrajzi
övezetekben.
Különböztesse meg a kontinensek
területét gyarapító és fogyasztó
folyamatokat.
Mutassa be a szárazföldek és a
tengerek mindenkori földgömbi
helyzetének természetföldrajzi és
környezeti következményeit a mai
földrészek kialakulásához vezető
állapotok példáin.

Ismertesse a talaj szerkezetét,
szintjeinek jellemzőit.

Mutassa be a talajképződés
folyamatát.
Jellemezze a talajt mint a
legösszetettebb és a társadalmigazdasági folyamatok miatt
legsérülékenyebb környezeti
képződményt.

Nevezze meg és jellemezze az
elterjedt zonális és azonális talajokat
(pl. mezőségi talaj, barna erdei talaj,
podzol, trópusi vörösföld, szikes),
tudjon példát mondani földrajzi
elhelyezkedésükre.

Mutassa be az elterjedt zonális és
azonális talajok kialakításában
szerepet játszó tényezőket,
bizonyítsa az éghajlat meghatározó
szerepét.
Mutassa be tematikus térképek
összevetésével az éghajlat, a
talajtípusok és a gazdálkodás
összefüggéseit.

Mutassa be példák alapján a talajt
veszélyeztető környezeti
folyamatokat és a veszély
mérséklésének lehetőségeit.

Bizonyítsa a domborzati jellemzők,
a gazdálkodási mód és a
talajpusztulás összefüggéseit.
Igazolja példák alapján a
fenntarthatóság és a talaj
kapcsolatát a különböző éghajlati
övekben.
Mutassa be a talaj környezeti
hatásjelző szerepét.

Sorolja fel és csoportosítsa a légkört
alkotó anyagokat.
Ismertesse a légkör szerkezeti
felépítését, a szférák jellemzőit és a

Ismertesse a légkör fejlődését,
összetételének változását, az
ózonréteg kialakulását.

8

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

3.2.2. A levegő
felmelegedése

bennük lezajló változások lényegét.
Elemezzen a témához kapcsolódó
ábrát.
Nevezze meg a legnagyobb
légszennyező forrásokat.

Támassza alá példákkal a légkör
gazdasági jelentőségét.

Magyarázza a levegő felmelegedését
a földrajzi helyzet, a napsugarak
hajlásszöge alapján.
Bizonyítsa példákkal a
felmelegedést és a lehűlést módosító
tényezők szerepét.

Ismerje a hőmérséklet gazdasági
jelentőségével kapcsolatos
fogalmakat (tenyészidőszak,
hőösszeg, napfénytartam).

Fogalmazza meg a felmelegedés és a
lehűlés törvényszerűségeit.
Értelmezze ábra segítségével az
üvegházhatás kialakulását,
jelentőségét.
Mutassa be a hőmérséklet napi és
évi járásának folyamatát és
összefüggését a Föld fő
mozgástípusaival.
Számítsa ki a napi és az évi
középhőmérsékletet, a napi, az évi
közepes és az abszolút hőingadozást.

Ismertesse a felmelegedést
meghatározó és módosító
tényezőket, valamint hatásuk
gazdasági-energetikai
hasznosíthatóságának példáit.

Ábrázoljon grafikusan hőmérsékleti
adatokat, hasonlítson össze és
elemezzen hőmérsékleti tematikus
térképeket.
Ismerje fel a napsugárzás és az
energetika kapcsolatának példáit.
3.2.3. A levegő
mozgása

Ismerje a légnyomás és az izobár
fogalmát.
Magyarázza a légnyomás
változásának okát és kapcsolatát a
szél kialakulásával, a Föld forgásából
származó eltérítő erő szerepét a
légáramlás irányának kialakulásában.
Mutassa be a magas és alacsony
légnyomású, a leszálló és felszálló
légáramlású övezetek kialakulásának
okait.
Ismertesse az állandó szélrendszerek
(passzátszelek, nyugatias szelek,
sarki szelek) jellemzőit és kialakító
tényezőiket.
Ismerje a hőmérsékleti egyenlítő
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Nevezzen meg trópusi ciklonokat,
helyi szeleket, szélrendszereket
(tornádó, parti szél, hegy-völgyi
szél, városi szél), mutassa be
jellegzetességeiket.
Ismerje a főn kialakulását és
jelentőségét.
Mutassa be ábra segítségével a
függőleges légmozgások és a szelek
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fogalmát és szerepét.

kapcsolatát.

Mutassa be az általános légkörzés
rendszerét egyszerű rajzon.
Mutassa be a monszunszél évszakos
irányváltozását és következményeit a
mérsékelt és a forró övezetben.
Ismertesse a mérsékelt övezeti
ciklon és anticiklon jellemzőit,
kialakulásuk fő térségeit.
Mutassa be hatásukat az időjárásra
és az éghajlatra.
Magyarázza a hidegfront és a
melegfront kialakulásának feltételeit,
hasonlítsa össze jellemzőiket.
Elemezze hatásukat a mindennapi
életre.

Tárja fel a futóáramlás szerepét.
Ismertesse a passzát és a forró
övezeti monszun szélrendszer
kapcsolatát.
Készítsen magyarázó ábrát a
monszun szélrendszerek
kialakulásáról.

3.2.4. Felhő- és
csapadékképződés

Alkalmazza a légköri folyamatok
bemutatása során a következő
fogalmakat: tényleges- és
viszonylagos vízgőztartalom,
telítettség, túltelítettség, harmatpont,
kicsapódás, halmazállapot-változás.
Ismertesse a csapadékképződés
feltételeit, mutassa be ábra
segítségével a felhő- és
csapadékképződés folyamatát.
Magyarázza a különböző hulló és
talajmenti csapadékfajták
kialakulásának folyamatát.
Támassza alá példákkal a csapadék
gazdasági jelentőségét.

Ismerje fel a főbb felhőtípusokat.
Értse, mikor és miért alakulnak ki,
milyen időjárást eredményeznek.
Oldjon meg vízgőztartalomszámítási feladatokat.

3.2.5. Az időjárás
és az éghajlat

Mutassa be az időjárási és éghajlati
elemek változásainak folyamatát,
okait.
Mutassa be az időjárás-jelentés és
előrejelzés jelentőségét a mindennapi
életben és a gazdaságban.
Hasonlítson össze az éghajlati
elemekkel kapcsolatos tematikus
térképeket és klímadiagramokat,
szerkesszen adatokból diagramot,
dolgozzon fel szöveges
forrásanyagot.
Ismerjen fel légköri
képződményeket időjárási térképeken
és műholdfelvételeken.
Értelmezzen szöveges és képi
időjárás-előrejelzést, vonjon le

Igazolja példákkal a légkör
egységes rendszerként való
működését, fogalmazzon meg a
Föld éghajlatára vonatkozó
törvényszerűségeket, szabályokat.
Mondjon példákat az időjárásváltozások biológiai hatásaira.
Mutassa be az időjárás okozta
veszélyhelyzetekre való
felkészülést lehetőségeit, a helyes
és másokért is felelős magatartás
jellemzőit.
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3.2.6. A szél és a
csapadék
felszínformáló
tevékenysége

3.2.7. A
légszennyezés
következményei

3.3. A vízburok
földrajza
3.3.1. A vízburok
kialakulása és
tagolódása,
tulajdonságai és
mozgásai

következtetéseket az időjárási
adatokból.
Ismerje fel az időjárási
veszélyhelyzeteket információk
alapján, nevezzen meg megelőzési és
védekezési módokat.
Mutassa be a szél és a csapadék
pusztító, szállító és építő
felszínalakító munkáját.
Ismerje fel a pusztító és építő
tevékenység által létrehozott
jellemzői formákat ábrákon és
képeken.
Igazolja példákkal a szél és a
csapadék felszínformáló
tevékenységének gazdasági
következményeit.
Nevezze meg a legnagyobb
légszennyező forrásokat.
Mutassa be példák alapján a
szennyeződés élettani, társadalmigazdasági stb. következményeit.
Dolgozzon fel és értelmezzen
légszennyezési adatokat,
információkat.

Nevezze meg a felszínformáló
tevékenységet befolyásoló
tényezőket.
Bizonyítsa az összefüggést a szél és
a csapadék felszínformálása és a
többi természetföldrajzi tényező
között.
Következtessen a szél és a csapadék
által kialakított felszínformák
létrejöttének folyamataira.
Következtessen a levegő
minőségére az összetétel változását
bemutató adatsorokból.

Érveljen az egyén felelőssége és
lehetőségei mellett a károsítás
mérséklésében, a légköri
folyamatok egyensúlyának
megőrzésében.
Mutassa be példák alapján az
emberi tevékenység ózonréteget
károsító hatásait,
következményeit, a szennyezés
csökkentésének lehetőségeit.
Mutassa be a társadalmi eredetű
éghajlatváltozások okait és
következményeit.

Mutassa be a vízburok tagolódását,
az egyes víztípusok kapcsolódását.
Mutassa be a víz körforgásának
folyamatát, az egyes területek
vízháztartását meghatározó
tényezőket.

Ismertesse a vízburok kialakulását.

Mutassa be az óceánok és a tengerek
közötti különbségeket.
Ismertesse a tengervíz
felmelegedésének és lehűlésének,
fagyáspontjának sajátosságait, a víz
fajhőjének és hőtároló képességének
összefüggéseit.

Értelmezze a tengervíz sótartalmát
befolyásoló tényezők földrajzi
összefüggéseit. Mutassa
összefüggéseiben a sótartalom
változását egy hosszúsági kör
mentén.
Értelmezze a sós víz és az édesvíz
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Mutassa be a sótartalom
változásának összefüggését a
párolgással, a csapadékkal, a
hozzáfolyással.
Ismerje fel az óceán- és tengervíz
mozgási, áramlási rendszerének
kialakulását és működését,
összefüggését az általános
légkörzéssel.
Mutasson a térképen hideg és meleg
tengeráramlásokat.
Bizonyítsa tematikus térképek és
éghajlati diagramok segítségével a
tengeráramlások éghajlatmódosító
hatását és mondjon példát azokra.
Értelmezze a tengerjárás
kialakulását, természeti- és
társadalmi-gazdasági
következményeit.

eltérő tulajdonságaiból adódó
következményeket.
Magyarázza a légkörzési és a
vízkörzési rendszer hasonlóságait,
kapcsolatait.

Mutassa be példák alapján a
világtengert mint természeti
erőforrást.

Mondjon példát a tengeri üledék, az
üledékes ásványkincsek
képződésére. Ismertesse
kitermelésük lehetőségeit.

A tavak

Ismertesse a tómedencék keletkezési
típusait.
Mutasson példákat a térképen az
egyes típusokra.
Ismertesse a tavak pusztulásának
okait és szakaszait.
Értékelje az emberi tevékenység
szerepét a tavak keletkezésében és
pusztulásában.
Mondjon példát a tavak hasznosítási
módjaira.

Következtessen a térkép
segítségével a tavak keletkezésére
elhelyezkedésük, alakjuk,
mélységük alapján.
Alkosson véleményt néhány példa
alapján a mesterséges tavak
létrehozásának céljairól és
környezeti következményeiről.

A folyóvizek

Alkalmazza az alábbi fogalmakat:
vízgyűjtő terület, vízválasztó, fő- és
mellékfolyó, lefolyásos és
lefolyástalan terület, vízállás,
vízhozam, vízjárás.
Mutassa be a folyó vízjárásának
jellemzőit, összefüggéseit a földrajzi
fekvéssel, a domborzattal és az
éghajlattal.
Számítsa ki a folyó vízhozamát.

Bizonyítsa példákkal térkép
segítségével a domborzat és a
szakaszjelleg összefüggését, térbeli
változását.
Értelmezzen vízállás-jelentést.

3.3.2. A felszíni
vizek és
felszínalakító
hatásuk
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3.3.3. A felszín
alatti vizek

Ismertesse a folyó munkavégző
képességét meghatározó tényezőket.
Soroljon fel az árvíz kialakulásához
vezető tényezőket, a veszélyhelyzet
mérséklését segítő megoldásokat.
Magyarázza a felszíni és a felszín
alatti vizek kapcsolatát.
Ismertesse a felszín alatti vizek
kialakulását, vizük mozgását,
valamint egymással, a csapadékkal és
a párolgással való kapcsolatát.
Rendszerezze a felszín alatti vizeket
különböző szempontok szerint.

3.3.4. A víz és a
jég felszínformáló
munkája

Mutassa be ábra alapján a hóhatár
magasságának összefüggését a
földrajzi szélességgel és a domborzattal.
Ismertesse a gleccserek és a belföldi
jégtakaró pusztító és építő munkáját.
Ismerje fel ábrán, képen a jég által
formált képződményeket.
Jellemezze a pusztuló és az épülő
tengerpartot.
Mutassa be ábrák, képek alapján a
folyóvíz építő és romboló munkáját.
Ismerje fel a jellegzetes
képződményeket.

A karsztosodás

Ismertesse a karsztosodás folyamatát.
Jellemezze a felszíni és felszín alatti
karsztformákat, ismerje fel ezeket
képeken, ábrákon. Tudjon
következtetni kialakulásuk
folyamatára.

A vízburok mint
gazdasági
erőforrás

Ismertesse hazai példán a
vízgazdálkodás feladatait, az ár- és
belvízvédelem szerepét.
Ismerje fel a veszélyhelyzetek
kialakulásához vezető folyamatokat,
fogalmazza meg a helyes magatartás
jellemzőit.
Mutassa be a kommunális és az ipari
vízellátás, az öntözés, a vízenergia
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Értelmezze a földtani szerkezet és
a felszín alatti víztípusok
kialakulásának kapcsolatát.
Mutassa be a kőzetminőség
szerepét a felszín alatti vizek
elhelyezkedésében és mozgásában.
Alkalmazza a geotermikus
gradiensről tanultakat a felszín
alatti vizek hőmérsékletének
magyarázatában.
Hasonlítsa össze a belföldi és a
magashegységi jégképződés
folyamatát.
Hasonlítsa össze a kétféle
jégtakaró felszínformálását.
Mutassa be konkrét tájak példáján
a jég felszínformálásának
következményeit.
Mutassa be a tengervíz mozgásai
és a partformák közötti
összefüggést.
Ismerje fel a víz felszínformáló
munkájának földrajzi
összefüggéseit. Igazolja ezeket
konkrét példákon.
Következtessen a jég és a víz által
kialakított felszínformák
létrejöttének folyamataira.
Ismerje a mészkő oldódásának
kémiai folyamatát, a talaj- és
növényborítottság szerepét a
karsztosodásban. Mutassa be a
karsztosodást befolyásoló tényezők
összefüggéseit.
Ábrázolja egyszerű metszeten a
karsztformákat.
Következtessen a földrajzi
elhelyezkedésből, a természet- és a
társadalomföldrajzi jellemzőkből a
vízigényekre és azok kielégítésének
módjára.
Ismerje a folyószabályozás lényegét
és módszereit, mutassa be
jelentőségét a társadalmi-gazdasági
életben.
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3.4. A geoszférák
kölcsönhatásai

hasznosításának lehetőségeit és
korlátait példák alapján.
Jellemezze a vízi szállítást,
fogalmazza meg előnyeit és korlátait.
Mutassa be hazai és nemzetközi
példákon a víz kínálta
idegenforgalmi lehetőségeket.
Ismertesse a belvíz kialakulásának
okait, az ár- és belvízvédelem
feladatait.
Bizonyítsa példákkal a domborzat és
a csapadék kapcsolatát a vízenergia
hasznosításának lehetőségeivel.
Elemezzen a geoszférák
kölcsönhatásaihoz kapcsolódó
folyamatábrákat és szemelvényeket.

Bizonyítsa szöveges források
alapján a nemzetközi összefogás
szükségességét a
vízgazdálkodásban, a vizek
védelmében.
Hasonlítsa össze az ivóvíz és az
ipari víz tulajdonságait, kinyerésük
lehetőségeit és korlátait.
Magyarázza a vízzel való
gazdálkodás szerepét a fenntartható
fejlődésben.
Mutassa be példák segítségével az
egyes geoszférákban lezajló
folyamatoknak a többi geoszférára
gyakorolt hatását és azok következményeit.
Mondjon példákat a több
geoszférára is kiterjedő környezeti
ártalmakra, kiváltó okaira és
következményeikre, megelőzésük
és megoldásuk lehetőségeire.
Elemezzen a témához kapcsolódó
folyamatábrákat és szemelvényeket.

4. A földrajzi övezetesség
Megjegyzés: A vízszintes földrajzi övezetességnél szereplő általános követelmények a további résztémakörökre is
vonatkoznak.

TÉMÁK
4.1. A szoláris és a
valódi éghajlati
övezetek
Szoláris éghajlati
övezetek

Valódi éghajlati
övezetek

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

Magyarázza egyszerű rajz
készítésével a napsugarak
hajlásszöge és a felmelegedés
mértékének földrajzi szélességtől
függő változását.
Jelölje térképvázlatban a szoláris
éghajlati övezeteket, fogalmazza meg
helyüket a földrajzi fokhálózatban.

Magyarázza a szoláris övezetek
határainak elhelyezkedését.
Értelmezze a szoláris éghajlati
övezetesség kialakulásának
törvényszerűségeit, értelmezze a
valódi éghajlati övezetességgel való
kapcsolatát, az övezetességet
kialakító és módosító tényezők
szerepét, összefüggéseit.

Mutassa be, hogyan módosítják az
óceánok, a tengeráramlások, a
szélrendszerek, a földfelszín és a
domborzat az éghajlatot.
Értelmezze az éghajlati és a földrajzi

Mutassa be a szoláris és a valódi
éghajlati övezetesség közötti
különbséget.
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4.2. A vízszintes
földrajzi
övezetesség

4.3. Az egyes
övezetek egyedi
jellemzői
4.3.1. A forró
övezet

Egyenlítői öv

övezetesség közötti különbséget.
Értelmezze a földrajzi övezetesség
fogalmát, rendszerét (övezet, öv,
terület/vidék).
Jellemezze az egyes övezetek, övek,
területek/vidék éghajlati, vízrajzi és
felszínformálódási sajátosságait,
talaját és élővilágát.
Mutassa be, hogyan befolyásolják a
természetföldrajzi jellemzők a
társadalom lehetőségeit az egyes
övezetekben, övekben, területeken.
Sorolja fel az egyes övek,
területek/vidék legfontosabb
gazdasági növényeit, tenyésztett
állatait, a gazdálkodás területi
típusait.
Ismerje fel és jellemezze fényképek,
ábrák és leírások alapján a földrajzi
övezetesség tipikus területeit.
Elemezzen a Föld és a kontinensek
zonalitását bemutató tematikus
térképeket, diagramokat.
Értelmezzen és hasonlítson össze
klímadiagramokat.
Ismertesse a különböző övezetek,
övek főbb környezeti problémáit
Mutassa meg térképen és ismerje fel
kontúrtérképen az egyes övezetek,
övek, területek/vidék
elhelyezkedését.

Mutassa be a környezeti tényezők és
a természetföldrajzi jellemzők
változását az Egyenlítő és a
térítőkörök között.
Magyarázza az övezet öveinek
elkülönítési szempontjait.

Mutassa be a passzát szélrendszer
szerepét az egyenlítői éghajlat és a
többi természetföldrajzi jellemző
kialakulásában.
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Mutassa be az összefüggéseket és a
törvényszerűségeket a földrajzi
övezetesség elemeinek kapcsolatrendszerében (talajképződés
folyamata, vízháztartást befolyásoló
tényezők, felszínformálódási folyamatok).
Mondjon példákat az övezetesség
és a táj eltartóképességének
kapcsolatára, az övezetesen
elrendeződő természeti
erőforrásokra, a gazdálkodás
jellemző módjaira.
Mutassa meg térképen, rajzolja be
munkatérképre az életközösségek
környezetkárosodással leginkább
sújtott területeit.
Mondjon példákat arra, hogyan
kezeli a társadalom az övezetek,
övek, területek környezeti
problémáit.
Ismerjen fel öveket,
területeket/vidéket klímadiagramok
alapján.
Jellemezzen komplexen földrajzi
övezeteket, öveket,
területeket/vidéket tematikus
térképek összehasonlításával.
Elemezzen az övezetességet
bemutató komplex szelvényeket.

Mutassa be a természetföldrajzi
adottságok és az életmód, illetve a
gazdálkodás kapcsolatát az okokozati összefüggések feltárásával.
Magyarázza a felszínformálódás
övezeten belüli eltéréseit.
Értelmezze a száraz és a
csapadékos időszak váltakozásának
hatását az egyes természetföldrajzi
tényezőkre, illetve a társadalmigazdasági sajátosságokra,
művelésmódokra.
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Mutassa be a trópusi erdőirtások és
felégetések következményeit.
Átmeneti öv

Hasonlítsa össze a nedves és a száraz
szavanna éghajlati sajátosságait,
ismertesse a különbségek okát.
Mutassa be az összefüggést a passzát
szélrendszer és az éghajlat átmeneti
jellege között.
Mutassa be a szavannák
túllegeltetésének és a növényzet
felégetésének hatásait.
Értelmezze az állandóan leszálló
légáramlás szerepét trópusi sivatagi
éghajlat kialakulásában.

Térítői öv

Ismertesse az időszakos vízfolyások,
a jövevényfolyók és az oázisok
szerepét a gazdálkodásban.

Monszun vidék

Magyarázza a trópusi monszun
kialakulását, a nyári és a téli
monszun, valamint a domborzat
szerepét a csapadék térbeli és időbeli
eloszlásában.
Értelmezze az övezet öveinek
elkülönítési szempontjait.
Ismertesse a mérsékelt övezeti
erdőirtások, a füves területek
feltörésének, túllegeltetésének következményeit.

4.3.2. Mérsékelt
övezet

Mutassa be az összefüggést a forró
övezeti monszun éghajlat és a
monszungazdálkodás sajátosságai
között.
Jellemezze a mérsékelt övezet
sajátosságait egy adott hosszúsági
vagy szélességi kör mentén készült
komplex szelvény alapján.
Magyarázza a meleg mérsékelt
övön belüli földrajzi különbségek
okait.

Meleg-mérsékelt
öv
Mediterrán terület

Mutassa be a tipikus mediterrán
gazdálkodást, valamint a mediterrán
éghajlat szerepét a napi életritmus
alakításában.
Mutassa be a mediterrán éghajlat
jellegzetességeinek összefüggését az
uralkodó szélrendszer
váltakozásával.

Monszun terület

Hasonlítsa össze különböző források
alapján a forró övezeti és a mérsékelt
övezeti monszun éghajlatot.
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Indokolja a mediterrán és a
mérsékelt övezeti monszun éghajlat
elhelyezkedését, eltérő jellemzőit.
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Valódi mérsékelt
öv

Mutassa be az óceántól való távolság
és a nyugati szelek hatását a
természetföldrajzi tényezők NY–K
irányú változásaira.
Igazolja példák alapján a
természetföldrajzi adottságok és
társadalmi-gazdasági sajátosságok
kapcsolatát.
Ismertesse a környezeti tényezők
szerepét a növénytermesztés és az
állattenyésztés jellemzőinek változásában.

Óceáni terület

Mondjon példát térkép segítségével
az óceánok és a tengeráramlások
éghajlatmódosító hatására.

Mérsékelten
szárazföldi terület

Hasonlítsa össze a nedves és a
száraz kontinentális éghajlat
sajátosságait.

Igazolja a nedves kontinentális
éghajlat átmeneti jellegét.

Mutassa be a száraz-kontinentális
éghajlat kialakulásának okait.
Ismertesse a terület speciális
környezeti problémáit (a nem művelt
területek feltörése, túlöntözés stb.)
kialakulásuk okait.

Ismertesse a füves puszta, a sztyep,
a préri és a pampa területi
különbségeit.
Mondjon példákat a terület
környezeti problémáinak lehetséges
megoldásaira.

Szárazföldi terület

Szélsőségesen
szárazföldi terület

4.3.5. Hidegmérsékelt öv

4.3.6. A hideg
övezet

Ismertesse a tengerektől való
távolság és a domborzat szerepét a
mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat
kialakulásában.
Hasonlítsa össze a forró és a
mérsékelt övezeti sivatagi éghajlatot.
Mutassa be a hő- és fagyaprózódás
felszínformáló szerepét a területen.
Ismertesse az időszakos vízfolyások,
a lefolyástalan területek
kialakulásának okait, a vízszerzési
lehetőségek szerepét a terület
gazdasági hasznosításában.
Hasonlítsa össze a tajga éghajlat
kiterjedését az északi és a déli
félgömbön.
Bizonyítsa példákkal a gazdasági
hasznosítás okozta környezeti
problémákat az övben.
Ismertesse a sarkköri és a sarkvidéki
öv elkülönítésének szempontjait.
Ismertesse, hogyan befolyásolják a
hideg övezet természetföldrajzi
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Mutassa be a természetföldrajzi
adottságok és az életmód, illetve a
gazdálkodás kapcsolatát az okokozati összefüggések feltárásával.
Igazolja éghajlati diagramok és
keresztmetszeti ábrák
összehasonlító elemzésével a
kontinentalitás Ny–K irányú
változását Eurázsiában.

Mutassa be az öv gazdasági
hasznosítását befolyásoló
tényezőket.
Ismertesse a vízháztartás
sajátosságait az övben.
Magyarázza a nappalok és az
éjszakák időtartamának földrajzi
szélességtől függő változását.
Mondjon példákat az emberi
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jellemzői a társadalom lehetőségeit.

tevékenység (bányászat, vadászat)
kiterjesztésének várható
következményeire a hideg
övezetben.

Sarkköri öv

Mutassa be a tundra éghajlat hatását
a többi természetföldrajzi jellemzőre.

Ismertesse a talajképződés és a
felszínformálódás övre jellemző
vonásait.

Sarkvidéki öv

Ismertesse az állandóan fagyos
éghajlat hatásait a többi
természetföldrajzi jellemzőre és az
élővilág elterjedésére.
Mutassa be az összefüggést a
tengerszint feletti magasság és a
környezeti tényezők változása között.
Mutassa be keresztmetszeti ábrák
segítségével a forró és a mérsékelt
övezet hegységeinek függőleges
övezetességét, a gazdálkodási
lehetőségek változását.
Mondjon példát olyan országokra,
ahol a mezőgazdasági termelés a
függőleges övezetességhez igazodik.

Magyarázza a belföldi jégtakaró
kiterjedésének különbségét az
északi és a déli félgömbön.

4.4. A függőleges
földrajzi
övezetesség

Mutassa be a földrajzi erők
magassággal változó felszínformáló
szerepét a hegységekben.
Készítsen függőleges
övezetességet bemutató
keresztszelvényt.
Elemezzen függőleges
övezetességgel kapcsolatos
képeket, ábrákat, szövegeket.
Hasonlítsa össze a
növénytermesztés vízszintes és
függőleges övezetességgel
összefüggő rendszerét.

5. Társadalmi folyamatok a 21. század elején
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

5.1. A népesség
földrajzi jellemzői
Demográfiai
folyamatok

A népesség
területi eloszlása

Emelt szint

Magyarázza a népességszámváltozás időbeli és területi
különbségeit, annak okait és
következményeit.
Mutassa be a demográfiai robbanás
okait, következményeit.
Hasonlítsa össze a fiatalodó és az
öregedő társadalmak jellemzőit.

Kapcsolja össze a korfán
tapasztalható eltéréseket jellemző
történelmi eseményekkel.
Mutassa be a népesedési szakaszok
és a korfa alakjának összefüggését.
Ismertesse az elöregedő és a
fiatalodó társadalmak
korösszetételéből adódó társadalmigazdasági következményeket.
Mutassa be példákon a
népességgyarapodás környezeti
következményeit szemelvények
felhasználásával.

Mutassa be a népesség térbeli
eloszlását befolyásoló tényezőket,
nevezzen meg példákat ritkán és
sűrűn lakott területekre.

Bizonyítsa statisztikai adatok
alapján az urbanizálódás és a
gazdasági fejlettség összefüggéseit.
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Jellemezze a népesedési
szakaszokat.
Olvassa le és értelmezze a korfa
adatait.
Oldjon meg a demográfiai
folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű
számítási feladatokat, vonjon le
következtetéseket az eredmények
alapján.
Mutassa be adatok alapján a
népesség kor- és foglalkozási
szerkezetét, következtessen abból a
gazdaság fejlettségére.
Elemezze a népesség gazdasági
aktivitás szerinti jellemzőit (keresők,
eltartottak).
Nevezze meg és mutassa meg
térképen a Föld legnagyobb
népességkoncentrációit.
Magyarázza meg a népesség
egyenlőtlen elrendeződésének okait
és következményeit.
Nevezzen meg példákat napjaink
migrációs folyamataira, magyarázza
azok okait.
Ismertesse és mutassa meg térképen
az emberfajták földrajzi elterjedését.
Értelmezze az állam, nemzet,
nemzetállam, több nemzetiségű
állam, nemzetiség fogalmát konkrét
példák alapján.
Nevezze meg a világvallásokat és
azok vallási központjait.
Nevezze meg a világnyelveket.
5.2.
Településtípusok,
urbanizáció

Csoportosítsa a településeket
szerepkörük szerint. Említsen
példákat a különböző szerepkört
betöltő településekre, a szerepkörök
átalakulására.
Mutassa be példák alapján a város
kialakulásának folyamatát.
Magyarázza a városodás és a
városiasodás folyamata közötti
különbségeket.
Ismerje fel képeken, ábrákon és
leírásokban a városok övezeteit,
eltéréseit a különböző földrészeken.
Csoportosítsa a falvakat alaprajzuk
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Mondjon példákat a
népességvándorlások típusaira,
kapcsolja össze azokat történelmi
eseményekkel, illetve a népesség
mai eloszlásával.
Mutassa be napjaink migrációs
folyamatainak társadalmi-gazdasági
vonatkozásait.
Mutassa be a nagyrasszok
kialakulásának földrajzi és
környezeti okait.
Ismertesse példák alapján a
világvallások elterjedését, a vallás
kulturális és a társadalmi-gazdasági
folyamatokban betöltött szerepét.
Értelmezze a világnyelvek
szerepét.

Igazolja példákkal a település
szerepköre, alaprajza és arculata
közötti összefüggést.
Hasonlítsa össze a falu és a város
fejlődésének folyamatát.
Ismertesse a városokba áramlás
eltérő okait a Föld különböző
gazdasági fejlettségű térségeiben.
Magyarázza a dezurbanizáció és az
elővárosodás folyamatát.
Hasonlítsa össze a fejlett és a
fejlődő világ urbanizációs
folyamatait.
Mutassa be a falvak átalakulási
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és funkciójuk szerint.
Ismertesse a tanya változó szerepét
és típusait.
Mutassa be az agglomeráció, a
bolygóváros és az alvóváros
kialakulásának folyamatát, mutasson
példát ezekre a térképen.
Mutassa be példákkal a nagyvárosi
élettel járó környezeti és társadalmi
gondokat, nevezzen meg megoldási
lehetőségeket.
Értelmezze a falusi és városi
népesség országonként eltérő
arányait és annak összefüggéseit a
gazdasági fejlettséggel.

folyamatát, szerepük
átértékelődését.
Mutassa be a tanyavilág
kialakulásának okait.
Hasonlítsa össze a tanyát és a
farmot.
Ismerje fel ábrákon és képeken a
különböző földrajzi övezetek és
övek településképének, építkezési
módjának sajátosságait, adjon
magyarázatot azokra.

6. A világgazdaság jellemző folyamatai
Mutassa be az állam
6.1. A
nemzetgazdaságok piacgazdaságban betöltött szerepét.
és a világgazdaság Nevezze meg és értelmezze a
gazdasági fejlettség
összehasonlítására alkalmas
mutatókat, vessen össze adatsorokat.
Jellemezze a centrum és periféria
térségeket. Hasonlítsa össze a
centrum- és a periféria országok
világgazdasági szerepkörét.
Értelmezze a periféria helyzet
társadalmi-gazdasági jellemzőit.
Mutassa meg térképen a
világgazdasági pólusokat és vezető
országaikat, valamint a Föld
különböző térségeinek perifériaországait.
Mutassa be összehasonlító
adatsorok, diagramok alapján a
pólusok világgazdasági jelentőségét.
Mondjon példákat különböző
fejlettségű országokra.

Mutassa be a piacgazdaság
működését, elveit.
Hasonlítsa össze a piacgazdaság és
a tervgazdaság működését.
Magyarázza a nemzetgazdaságok
átalakuló szerepének okait és
összefüggéseit.
Értelmezze a különböző típusú
statisztikai forrásokból származó
fejlettséget tükröző adatsorokat.
Magyarázza meg a világgazdasági
pólusok kialakulásának okait,
folyamatát és területi
átrendeződését.
Magyarázza meg a perifériatérségek kialakulásának okait.
Támassza alá példákkal az eltérő
fejlettségű periféria-országok
felzárkózásának különböző
lehetőségeit.
Mutassa be a centrum és periféria
térségek sajátos
kapcsolatrendszerét.

Mutassa be példák alapján a
gazdasági fejlettség kapcsolatát az
életszínvonallal.
Nevezze meg a gazdaság
szerveződését befolyásoló természeti
és társadalmi telepítő tényezőket,
nevezzen meg példákat szerepük
átalakulására.
Mutassa be a gazdaság ágazati

Alkalmazza konkrét példákban az
életszínvonal és az életminőség
mérésére szolgáló mutatókat.
Értelmezze a gazdasági szerkezet
átalakulását, kapcsolatát a
társadalmi-gazdasági fejlődéssel.
Érzékeltesse példákkal a harmadik
és a negyedik szektor jelentőségét a
mai világgazdaságban és a
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felépítését.
Mutassa be országok példáin a
gazdasági szerkezet átalakulását,
illetve az egyes ágazatok változó
szerepét, a szolgáltatás szerepének
felértékelődését.
Mutassa be a foglalkozási szerkezet
átalakulását.

társadalmi életben.
Magyarázza a gazdasági és a
foglalkozási szerkezet
átalakulásának összefüggéseit.

6.2. Integrációs
folyamatok

Nevezze meg az együttműködések
kialakulásában szerepet játszó
tényezőket.
Ismertesse az integrációk
fejlődésének szintjeit.
Nevezzen meg példákat különböző
szintre jutott és különböző típusú
integrációkra.

Értékelje az integrációk
kialakulásában szerepet játszó
tényezőket.
Igazolja az integrálódás
szükségességét napjaink
világgazdaságában.
Hasonlítsa össze az egyes
integrációs szintek működését.
Jellemezze a NAFTA és az
Európai Unió mint integráció
kialakulásának folyamatát, lépéseit.

6.3. A globaizáció

Értelmezze a globalizáció
folyamatát, a világtermék fogalmát.
Mutassa be a globalizáció
kialakulásában szerepet játszó
tényezőket.
Ismerje fel leírásokban és hírekben a
globalizáció folyamatát, jelenségeit.
Mutassa be a globalizáció
mindennapi életünkben érzékelhető
hatását.
Nevezzen meg a globalizációhoz
kapcsolódó kedvező és kedvezőtlen
folyamatokat.

Ismertesse globális világgazdaság
működésének jellemzőit, a
világméretű szerveződést lehetővé
tevő technikai feltételeket.
Igazolja a globalizáció nyújtotta
előnyök kihasználása és a
társadalmi-gazdasági fejlettség
kapcsolatát.

Ismerje a globalizáció és a
transznacionális vállalatok
szerveződésének kapcsolatát.
Ismertesse a transznacionális
vállalatok működésének elvét példák
alapján. Nevezzen meg a
világgazdaságban meghatározó
szerepet játszó TNC-ket.
Ismertesse a működőtőke és a
pénztőke áramlásának jellemzőit.
Nevezzen meg az országok
eladósodásához vezető folyamatokat.
Mutassa be a mindennapok
pénzügyi folyamatait, a pénzügyi
szolgáltatások (folyószámla, hitel,
befektetés, értékpapírok, valuta)

Mutassa be a transznacionális
vállalatok működését, a
termelésszervezés sajátosságait.
Igazolja a TNC-k szerepét a
szolgáltatások és a negyedik
szektor (K+F) fejlődésében.

6.4. A monetáris
világ
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Mutassa be a működőtőke
mozgásának legfőbb irányait és
hatásait a gazdasági fejlődésben.
Tárja fel az összefüggéseket az
eladósodás és az adósságválság
kialakulásának folyamatában.
Ismerje az eladósodás társadalmi
és gazdasági következményeit.
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működésének jellemzőit.
Oldjon meg egyszerű valutaváltási
számítási feladatokat.
Mutassa be az infláció
kialakulásában szerepet játszó
tényezőket.
Értelmezze az egyéni hitelfelvétel
kockázatait (árfolyamváltozás,
kamatváltozás, törlesztési források).

Nevezzen meg az országok
eladósodásához vezető
világgazdasági eseményeket,
folyamatokat.
Elemezze az eladósodás
folyamatának nemzetközi
összefüggéseit.
Mondjon példákat inflációt és
költségvetési hiányt gerjesztő
folyamatokra.
Magyarázza az infláció
következményeit.

Ismertesse a nemzetközi pénzügyi
szervezetek szerepét és feladataikat.
Értelmezzen a gazdasági, pénzügyi
folyamatokhoz kapcsolódó híreket,
adatokat.
Mutassa be a szükséglet és a
termelés, a fizetőképes kereslet és a
gazdasági egyensúly összefüggését.
Nevezzen meg költségvetési
tényezőket, ismerje az államháztartás
fogalmát.

Hasonlítsa össze az IMF és a
Világbank tevékenységét.
Sorolja fel a költségvetés fő
összetevőit.
Értelmezze az államháztartási
hiány kialakulásához vezető
folyamatokat.
Hasonlítsa össze az árfolyam- és a
kamatváltozás hatását egyszerű
számítási feladatban.
Oldjon meg a témához kapcsolódó
problémamegoldást igénylő
feladatokat.

7. Magyarország –
helyünk a Kárpát-medencében és Európában
Megjegyzés: A Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőinél, illetve a nagytájak eltérő természeti
és gazdasági képénél szereplő követelmények az egyes nagytájakra is vonatkoznak.

TÉMÁK
7.1. A Kárpátmedence természetés társadalomföldrajzi sajátosságai

VIZSGASZINTEK
Középszint
Ismertesse a medencejelleg
következményeit az éghajlat, a
vízrajz, a vízkészlet és a környezeti
állapot vonatkozásában.
Értelmezze a medencevidék
nagytájainak földrajzi
jellegzetességeit és az azokból adódó
környezeti különbségeket,
veszélyhelyzeteket.
Helyezze el hazánkat a térképen, a
földgömbön, Európában és a Kárpátmedencében.
Jellemezze a Kárpát-medence
nemzetiségi összetételét tematikus
térképek és adatsorok segítségével.
Ismertesse a magyarság
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Emelt szint

Kapcsolja össze a Kárpátmedence szerkezetének,
domborzatának kialakulását a
földtani fejlődési folyamatokkal.
Elemezze a földrajzilag nyitott
határ és a zárt medencehelyzet
következményeit. A bizonyításhoz
használjon különféle tematikus
térképeket.
Mutassa be a medencejelleg
társadalmi hasznosításának, a
tájalakítás és következményeinek okokozati összefüggéseit, kilátásait.
Értékelje a központi fekvés és a
tranzithelyzet előnyeit és hátrányait.
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elhelyezkedését a Kárpátmedencében és a világban.
7.2. Magyarország
természeti
adottságai

Magyarázza folyamatábra vagy
táblázat segítségével a földtörténeti
idők meghatározó jelentőségű geológiai eseményeit.
Nevezze és mutassa meg térképen az
egyes idők, időszakok főbb
képződményeit.
Sorolja fel hazánk legfontosabb
felszínalkotó és hasznosítható
kőzeteit. Ismertesse területi
előfordulásukat, felhasználásuk
lehetőségeit.

Mutassa be hazánk földrajzi
helyzetének éghajlati
következményeit, a legfontosabb
módosító tényezőket.
Jellemezze hazánk éghajlatát.

Értékelje felszíni vizeink
gazdasági jelentőségét.
Ismertesse a felszín alatti vizek hazai
típusait, előfordulásait, hasznosítását.
Magyarázza vizeink környezeti
problémáit.
Mondjon példákat a vízvédelem
hazai lehetőségeire és megoldásaira.
Nevezze meg kontúrtérképen hazánk
legjelentősebb folyóit, tavait és
jellemezze azokat.
Mutassa be a természetes
növénytakaró területi változásait, a
legjelentősebb talajtípusok
elhelyezkedését.
Értelmezzen Magyarország
természeti adottságaival kapcsolatos
tematikus térképeket.
7.3. Magyarország
társadalmi
jellemzői

Ismertesse hazánk 20. századi és
jelenkori népesedési folyamatait
és azok társadalmi-gazdasági
következményeit.
Értelmezze hazánk korfáját.
Olvassa le diagramokról,
adatsorokról és elemezze a

23

Tudjon példákat mondani a
határainkon átnyúló eurorégiókra és
együttműködésekre.
Mutassa be a Kárpát-medence
földtörténeti fejlődésének
lemeztektonikai folyamatát.
Ismerje az időszakok, korok
eseményeit és hazai földtörténeti
emlékeit.

Ismertesse az egyes éghajlati elemek
értékeinek hazai eloszlási
jellegzetességeit.
Bizonyítson többtényezős földrajzi
összefüggéseket (medence-jelleg,
földtani felépítés, éghajlat felszíni és
felszín alatti vízkészlet és
jellemzőik).
Bizonyítsa szemelvények alapján a
vízszennyezés helyi és regionális
összefüggéseit, a nemzetközi
összefogás szükségességét a Kárpátmedencében.
Mutassa be az éghajlat, a természetes
növénytakaró és a talaj
összefüggéseit hazánk területén.
Prognosztizálja Magyarország
feladatait a fenntartható fejlődés, a
vízgazdálkodás és a mezőgazdaság
kapcsolatában.

Elemezzen a népesség nemzetiségi
összetételét, területi eloszlását bemutató tematikus térképeket, statisztikai
adatsorokat, korfákat.
Bizonyítsa a népességmozgások
összefüggését a gazdasági-politikai
tényezőkkel.
Értelmezze a településfajták, a
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népességszám, a természetes
szaporulat alakulását.
Nevezzen meg magas és alacsony
népsűrűségű területeket, indokolja a
különbségeket.

településhálózat átalakulását.

Ismerje a magyarországi
nemzetiségeket és azok területi
kötődését.

7.4. A hazai
gazdasági fejlődés
jellemzői

Mutassa be a hazai foglalkozási
szerkezetet, átalakulását, magyarázza
az okait.
Mutassa be hazánk településföldrajzi
jellemzőit térképek, képek,
adatsorok, ábrák alapján.

Elemezze a lakókörnyezetet és az
életmódbeli jellemzőket alakító
tényezőket (nagyvárosi, városi, falusi
települések; természeti és épített
környezet; gazdasági, szociális
eltérések).
Elemezze a falusias térségek
válsághelyzetének okait, és
felzárkózásuk lehetőségeit.
Ismertesse hazánk településföldrajzi
jellemzőinek területi különbségeit,
elemezze a településtípusok változó
súlyát.

Értékelje hazánk természeti
erőforrásait és azok szerepét a
nemzetgazdaságban.
Ismertesse a magyar
nemzetgazdaság jellemző vonásait,
területi és szerkezeti átrendeződését
ábrák, statisztikai adatsorok,
tematikus térképek segítségével.
Mutassa be a gazdasági
rendszerváltás következményeit.

Elemezze Magyarország gazdasági
szerkezetét, a fejlettség és az életmód
kapcsolatát, a regionális különbséget.
Ismertesse az összefüggést hazánk
társadalmi-gazdasági fejlődése és
annak történelmi háttere között.

Alkalmazza az országok
gazdaságának összehasonlítására
szolgáló mutatókat a magyar gazdaság európai és a világgazdaságban
elfoglalt helyének bemutatására.
Olvassa le tematikus térképekről a
GDP regionális adatait, és
magyarázza annak eltéréseit.
Állapítson meg tényeket,
folyamatokat, összefüggéseket
adatsorok, ábrák segítségével az
egyes ágak, ágazatok helyzetéről, a
nemzetgazdaságban elfoglalt
szerepéről.
Mutassa be az ipar területi és
szerkezeti átalakulásának folyamatát.
Elemezze a húzóágazatok (autóipar,

Értelmezze a munkanélküliség
kialakulásának okait, csökkentésének
lehetőségeit.
Értékelje hazánk gazdasági szerepét
adatok, szemelvények alapján uniós
és világgazdasági kitekintéssel.
Mutassa be a külföldi tőke szerepét a
rendszerváltozást követő gazdasági
fejlődésben.
Mutassa be példák alapján a piac és a
tulajdonformák szerepét, változását a
gazdaság működésében.

24

Állapítson meg tendenciákat,
összefüggéseket az egyes ágazatok
szerepéről nemzetközi statisztikai
adatok alapján, és hasonlítsa össze
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7.5. Hazánk
nagytájainak eltérő
természeti és
társadalmigazdasági képe

gyógyszeripar, infokommunikációs
ágazat) szerepét, illetve annak
változásait. Jellemezze a tudásipar
feltételeit.
Bizonyítsa éghajlati és
talajadottságaink szerepét a művelési
ágak megoszlásában, főbb
terményeink előállításának területi
elhelyezkedésében.
Nevezze meg a történelmi
borvidékeket térkép alapján.
Mutassa be tematikus térképek
segítségével az infrastruktúra és a
településhálózat kapcsolatát.
Vegye sorra a hagyományos
mezőgazdasági termékek,
élelmiszerek, ételek körét. Ismerje fel
a hagyományok földrajzi alapjait.
Értékelje hazánk közlekedésföldrajzi
helyzetét.
Vizsgálja meg az átmenő forgalom
jellemzőit és infrastruktúráját.

ezeket a hazai jellemzőkkel.

Mutassa be és helyezze el a
térképen a fontosabb
idegenforgalmi körzeteket,
tájegységeket, ismertesse azok
értékeit. Soroljon fel a
világörökség részeként számon
tartott hazai értékeket.
Ismertesse hazánk integrációs
törekvéseit, ennek okait.
Ismertesse térkép segítségével a
nagytájakat és résztájaikat,
mutassa és nevezze meg ezeket
kontúrtérképen.
Jellemezze a nagytájak felszínét,
éghajlatát, vízrajzát, főbb
talajtípusait, ásványkincseit és a
természeti adottságok hatásait a
gazdasági életre.

Mutassa be a turizmus környezetre
és a szolgáltatás egyéb ágazataira
gyakorolt hatásait.
Vázolja fel az idegenforgalom
szerepét a gazdaságban, vizsgálja
eltérő jellegű körzeteit.
Prognosztizálja az idegenforgalmi
fejlesztések lehetőségeit.

Ismertesse a nagytájak természeti és
kulturális értékeit, idegenforgalmi
lehetőségeit és központjait.
Mutassa meg térképen és nevezze
meg kontúrtérképen a nagytájak főbb
településeit. Kapcsolja hozzájuk a
jellemző természeti erőforrásokat és

Hasonlítsa össze a résztájak
természeti és társadalmi-gazdasági
adottságait.
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Mutassa be konkrét példa alapján az
ipari parkok szerepét a térségek
gazdasági fejlődésében. Vizsgálja
meg az ipari és infoparkok, a zöld és
barnamezős beruházások szerepét.
Elemezze a magyar energiagazdaság
adottságait, lehetőségeit, nemzetközi
kapcsolatait.
Fogalmazzon meg a fenntartható
fejlődést támogató törekvéseket.
Ismertesse az élelmiszergazdaság
szerepét a nemzetgazdaságban.
Tudjon példákat mondani
Magyarország és az Európai Unió
mezőgazdasági kapcsolatára.

Bizonyítsa statisztikai adatok
segítségével a nagytáj szerepét
hazánk gazdasági életében.
Helyezze el a földtörténeti
időegységekben a nagytájak,
résztájak kőzetanyagának,
ásványkincseinek a kialakulását.
Ismertesse a tájformálásban szerepet
játszó földrajzi erők tevékenységét.

Ismertesse a történelmi múlt, a
hagyományok, az infrastruktúra, a
szaktudás szerepét a nagytájak
gazdaságában.
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gazdasági tevékenységeket.

Mutassa be az összefüggést a
földrajzi fekvés, az infrastruktúra,
a fogyasztópiac és a gazdaság
fejlettsége között.
Nevezze meg a nagytájat érintő
környezeti problémákat, és ezek
mérséklésének lehetőségeit.
7.6. A
magyarországi
régiók földrajzi
jellemzői

7.7. Természeti,
kulturális és
történelmi értékek
védelme

Ismertesse a gazdasági
szerkezetváltás pozitív és negatív
következményeit a térségben.
Mutassa be példák alapján a nagytáj
jellegzetes településtípusait és azok
összefüggését a természeti adottságokkal.

Mutassa meg a térképen, nevezze
meg kontúrtérképen hazánk
nagyrégióit.
Hasonlítsa össze az egyes régiók
jellemző erőforrásait, földrajzi
adottságait.
Jellemezze az egyes régiókat hazánk
gazdaságában betöltött szerepük,
jellemző gazdasági tevékenységük
alapján.
Mutassa be az egyes régiók
társadalmi-gazdasági központjait,
fontosabb településeit.
Mutassa be a társadalmi-gazdasági
fejlődés, fejlettség regionális
különbségeit és összefüggéseit.
Elemezzen ehhez kapcsolódó
adatokat.

Ismertesse a nagyrégiók
kialakításának elveit.
Indokolja a regionális fejlettség
különbségeit természeti, társadalmi,
gazdasági tényezőkkel.
Fogalmazzon meg fejlődési,
felzárkózási utakat adatok alapján.
Magyarázza ezekben a húzóágazatok
szerepét.
Mondjon példákat a régiókon belüli
területi fejlettségi különbségekre,
ismerje ezek okait.
Mondjon példákat a nagyrégión
belüli és az azok közötti
együttműködésekre.

Mutassa be a régió területéhez
tartozó nemzeti parkok,
világörökségi helyszínek értékeit,
igazolja idegenforgalmi szerepüket.
Nevezzen meg idegenforgalmi
célpontokat.

Nevezzen meg és csoportosítsa
különböző szempontok alapján az
egyes régiók területéhez kapcsolódó
védett természeti, kulturális értékeket.
Hasonlítsa össze az idegenforgalom
társadalmi adottságainak
(infrastruktúra, szolgáltatások)
jellemzőit.

Jellemezze a főváros településszerkezetét ábrák segítségével.
Mutassa be központi szerepét az
ország társadalmi-gazdasági
életében.

Ismertesse példák alapján Budapest
sokoldalú gazdasági kapcsolatát az
agglomeráció településeivel.

Ismerje fel térképen, kontúrtérképen Mutassa be a hungarikumok
gazdasági és idegenforgalmi
és nevezze meg hazánk nemzeti
parkjait, a világörökséghez tartozó jelentőségét.
értékeit.
Nevezzen meg magyarországi
néprajzi csoportokat, tudjon
példát mondani hagyományaikra,
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7.8. Magyarország
környezeti állapota

értékeikre.
Nevezzen meg a hungarikumok
körébe sorolt termékeket,
kulturális értékeket.
Értékelje hazánk környezeti
állapotát tematikus térképek,
összehasonlító adatsorok, fotók
segítségével.
Mutassa be a medence- és a
tranzit-jelleg szerepét a környezet
szennyeződésében, és az
összefogás szükségességét ezek
csökkentésére.

Elemezzen összehasonlító módon
különböző forrásokból származó
adatokat, fogalmazzon meg
előrejelzéseket az adatok alapján.
Hasonlítsa össze a védettség jellegét
és különböző fokozatait helyek,
objektumok példáin.

Sorolja fel a nagyvárosok környezeti
ártalmait, a megoldás lehetőségeit, a
környezet védelmében tett
intézkedéseket és azok eredményeit.

7.9. Az
országhatárokon
átívelő kapcsolatok

Mondjon példát hazánk
környezetvédelmi problémákkal foglalkozó intézményeire, azok
tevékenységére.

Igazolja példákkal a környezeti
szempontokat figyelembe vevő
gazdasági fejlesztés fontosságát.

Mondjon példákat a határainkon
átnyúló eurorégiókra és
együttműködésekre.
Mutassa be nemzetközi gazdasági
kapcsolataink irányának és
tartalmának változását adatsorok
alapján.
Nevezze meg hazánk legfontosabb
külkereskedelmi partnereit.
Ismertesse a külkereskedelem
szerepét hazánk gazdaságában.
Mutassa be ábrák, adatsorok alapján
a külkereskedelem áruösszetételét.

Ismerje fel a regionális
szerveződések földrajzi alapjait.
Mutassa be a Kárpát-medencében
működő eurorégiók legfőbb
tevékenységeit.
Ismertesse nemzetközi gazdasági
kapcsolataink jellemzőit, az Európai
Unió gazdaságában betöltött szerepét.

8. Európa földrajza. A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában
Megjegyzés: Az Európa általános természet- és társadalomföldrajzi képénél megfogalmazott követelmények a
további résztémakörökre is vonatkoznak.

8.1. Európa
általános
természetföldrajzi képe

Ismertesse a nagytájak
felszínformáit, földtörténeti múltjuk
és geológiai szerkezetük közötti
összefüggést.
Támassza alá példákkal a geológiai
szerkezet és az ásványkincsek
előfordulásának összefüggését.
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Mutassa be a kontinens
kialakulásának folyamatát
geológiai és szerkezetmorfológiai
térképek segítségével.
Magyarázza a lemeztektonikai
folyamatok és a kontinens
területének változása közötti
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8.2. Európa
általános
társadalomföldrajzi
képe

Mutassa meg a térképen és
jellemezze a kontinens nagytájait,
szerkezeti egységeit, éghajlatait.
Mutassa be konkrét példákon az
éghajlatot alakító és módosító
tényezők szerepét a kontinensen.
Mutassa be tematikus térképek
segítségével az éghajlat, a vízrajz, a
növényzet és a talajtípus közötti
összefüggést.
Ismerje fel diagramok és más ábrák,
képek, leírások alapján a kontinens
jellegzetes éghajlatait, és jellemezze
azokat.
Mutassa be konkrét példákon a
társadalom környezetalakító
tevékenységét és annak hatásait.
Nevezze meg a kontúrtérképen a
kontinens legfontosabb felszíni vizeit
és nagytájait.
Magyarázza a természeti adottságok
és a társadalmi- gazdasági fejlődés
népsűrűséggel való kapcsolatát.

összefüggést.
Ismerje fel kontúrtérképen, ábrán,
képen a fontosabb szerkezet-domborzati egységeket.

Mutassa be az európai erőtér
átalakuló világgazdasági szerepét,
térjen ki az új válságjelenségek
hatásaira.
Mutassa meg térképen Európa sűrűn Elemezze a transzkontinentális
lakott területeit, nagy agglomerációit, infrastruktúra szerkezetét,
szerepét a gazdasági fejlődésben.
és indokolja az elhelyezkedésüket.
Vizsgálja meg az országok és
Sorolja fel és mutassa meg térképen,
térségek változó szerepét az
kontúrtérképen Európa országait,
integrációs folyamatokban.
fővárosait, a tanult országok
Mondjon példákat a
legfontosabb gazdasági központjait,
vendégmunkások, a menekültek
és ismertesse földrajzi jellemzőiket.
Hasonlítsa össze Észak-, Mediterrán- és a bevándorlók befogadásából
, Atlanti-, Kelet- és Közép-Európa
adódó problémákra.
természeti és társadalmi-gazdasági
Támassza alá példákkal a
földrajzi jellemzőit, környezeti
társadalmi fejlődés, a foglalkozási
állapotát. Nevezze meg az egyes
átrétegződés és az urbanizáció
térségek, a tanult országok kulturális, kapcsolatát.
életmódbeli sajátosságait.
Mutassa be a társadalmiSorolja fel jellegzetes mezőgazdasági gazdasági fejlettség területi
terményeit, ásványkincseit és ipari
különbségeit Európában,
termékeit, illetve tipikus gazdasági
magyarázza azok okait és
ágait. Nevezzen meg a tanult
következményeit.
országok gazdaságára jellemző
Hasonlítsa össze Észak-,
Mediterrán-, Atlanti-, Kelet- és
termékeket!
Mondjon példákat a tanult országok Közép-Európa természeti
erőforrásait, igazolja példákkal
kulturális értékeire.
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ezek hatását a gazdasági élet
(mezőgazdaság, ipar,
szolgáltatások) szerveződésére.
Összegezze a Földközi-tenger
jelentőségét a mediterrán-európai
országok társadalmi-gazdasági
életében.
Mutassa be a tanult országok
szerepét, jelentőségét a
világgazdaságban és az Európai
Unióban.
8.3. Az
Európai Unió

8.4. A területi
fejlettség
különbségei
Európában
8.4.1. Az
Európai Unió
magterületei
Egyesült
Királyság

Mutassa be az európai
együttműködés kialakulását, lényegét
és legfontosabb területeit, hatását a
tagállamok társadalmi-gazdasági
életére.
Nevezze meg az Európai Unió
tagállamait, főbb intézményeit.
Ismertesse hazánk és a szervezet
kapcsolatát.
Mutassa be példákkal alátámasztva
az unión belüli területi fejlettségi
különbségeket, a regionális politika
fő vonásait.
Elemezzen az Európai Unióval
kapcsolatos statisztikai adatokat.

Magyarázza az európai integráció
kialakulásához vezető okokat,
ismerje fejlődésének történetét,
kapcsolatát egyéb tömörülésekkel.
Helyezze el az Európai Uniót a
világgazdaság erőközpontjai
között statisztikai adatok elemzése
alapján.
Tárja fel az integráció
bővítésének lehetőségeit és
problémáit.
Mutassa be a szervezet
mezőgazdasági politikáját, területfejlesztési, környezetvédelmi és
környezetgazdálkodási
törekvéseit.

Mutassa be konkrét példákon a
szigetország földrajzi fekvésének és
ásványkincseinek szerepét a
gazdaság fejlődésében.
Mutassa be az ipar területi
elhelyezkedésének fő vonásait és
ezek okait.

Ismertesse a gyarmatosítás
szerepét az ország gazdaságának
fejlődésében, legyen tisztában
világgazdasági szerepe
átalakulásának okaival.
Ismertesse forráselemzés alapján
a gazdasági szerkezetváltás
sikeres és kevésbé sikeres útjait.
Jellemezze az ország szerepét az
Európai Unióban.
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Mutassa be az ipar területi
elhelyezkedésének fő vonásait és
ezek okait.
Ismertesse a mezőgazdaság
legfontosabb területi jellemzőit.
Ismertesse az ország szerepét az
Európai Unió
élelmiszertermelésében.
Támassza alá példákkal az
idegenforgalom gazdasági
jelentőségét.

Igazolja a gazdaságpolitika és a
mezőgazdasági termelés sajátos
vonásainak kapcsolatát.
Mutassa be a gazdaság területi
átrendeződésének sajátos
vonásait.

Benelux
államok

Ismertesse az egyes országok
társadalmi-gazdasági jellemzőit, az
együttműködés kialakulásához
vezető okokat.
Igazolja, hogy Hollandia az európai
közösség jelentős élelmiszerellátója.

Németország

Mutassa be az ország területenként
eltérő természeti és társadalmigazdasági adottságait, a gazdaság
különbségeit.
Ismerje az egykori keleti és nyugati
országrész eltérő gazdaságitársadalmi fejlődésének útját, az
ország újraegyesítését követő
eredményeket és problémákat.
Mutassa be a hagyományos
iparvidék gazdasági és környezeti
átalakulásának folyamatát a Ruhrvidék példáján.
Nevezze meg a gazdaság
húzóágazatait.
Igazolja példák alapján a német
nagyvállalatok szerepét hazánk és a
volt szocialista országok gazdasági
fejlődésében.

Igazolja, hogy az együttműködés
kialakulás az Európai Unió
előfutárának is tekinthető.
Hasonlítsa össze az egyes
országok társadalmi-gazdasági
folyamatait, magyarázza az eltérő
területi jellemzők kialakulását.

Támassza alá példákkal az ipar
területi és szerkezeti átalakulási
folyamatát, a déli tartományok
gyors gazdasági fejlődését.
Mutassa be területi különbségek
kialakulásának tényezőit.

Franciaország

8.4.2. Fejlett
gazdaságú
országok
Európa
közepén
Ausztria

Hasonlítsa össze a magashegység és
a medencék jellemző társadalmi-

30

Mutassa be a sajátos történelmi
múlt szerepét a társadalmi
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Svájc

8.4.3. A
gazdasági
felzárkózás
lehetőségeinek példái
Olaszország

Spanyolország,
Görögország

8.4.4. Kelet-

gazdasági vonásait.
Igazolja az Alpok idegenforgalmi
jelentőségét.
Igazolja hazánk és Ausztria
sokoldalú társadalmi-gazdasági
kapcsolatát.

gazdasági fejlődésben.
Mutassa be az ország szerepét,
súlyát az Európai Unióban.
Ismertesse a magashegységi
környezet szerepét a gazdasági
életben.

Jellemezze a gazdaság területi
elhelyezkedésének sajátos vonásait.
Mutassa be a közép-európai
magashegységi gazdálkodás jellemző
vonásait.
Nevezzen meg az országra jellemző
gazdasági tevékenységeket és
termékeket.
Mondjon példát a semlegességből
adódó nemzetközi szerepvállalásra.

Mutassa be a sajátos történelmi
múlt hatását a társadalmigazdasági fejlődésre.
Hasonlítsa össze a két alpesi
ország (Ausztria és Svájc)
természeti és társadalmigazdasági jellemzőit.

Mutassa be a tipikus mediterrán táj
természetföldrajzi jellemzőit és a
hozzá kapcsolódó gazdálkodást.
Ismertesse a mezőgazdaság jellemző
termelési típusait és termékeit.
Indokolja tények bemutatásával
Olaszország társadalmi-gazdasági
kétarcúságát.
Hasonlítsa össze az ország északi és
déli területeinek természeti és
társadalmi adottságait, gazdasági
fejlettségét.
Mutassa be az idegenforgalom
területenként eltérő adottságait.

Tudjon példákat mondani az
északi és a déli területek közötti
fejlettségi különbség
következményeire.
Fogalmazza meg az északi ipari
háromszög fejlettségének okait, és
mutassa be gazdasági
kapcsolatait.
Mutassa be a mediterrán táj, a
történelmi és a kulturális örökség
szerepét az ország idegenforgalmában.

Sorolja fel az országok gazdasági
fejlődését segítő és nehezítő
tényezőket.
Mondjon példákat az ipar vezető
ágazataira, a gazdaság jellemző
termékeire.
Mondjon példát az ország kulturális
értékeire, idegenforgalmi
vonzerejére.
Mutassa be a XX-XXI. század

Igazolja a tenger szerepét a
gazdaság fejlődésében.
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Mutassa be a gazdasági-
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Közép- és
DélkeletEurópa
rendszerváltó
országai

fordulóján bekövetkezett gazdaságitársadalmi átalakulás folyamatát és
ennek társadalmi-gazdasági
következményeit.

Lengyelország

Jellemezze az ország nagytájainak
eltérő gazdasági vonásait, a fejlettség
területi különbségeit. Ismertesse a
magas-és a középhegységi tájak, a
tengerpart és a síkságok gazdasági
életének jellemzőit.

Csehország

Jellemezze a középhegységek és a
medencék gazdasági erőforrásait.
Nevezze meg a cseh gazdaság
húzóágazatait.

Szlovákia

Mutassa be a Kárpátok és az alföldi
tájak eltérő szerepét a gazdaság
fejlődésében.
Nevezze meg a szlovák gazdaság
húzóágazatait.
Nevezzen meg fontosabb magyar
vonatkozású városokat.
Jellemezze az ország nagytájainak
természeti adottságait és gazdasági
erőforrásait.
Nevezze meg a gazdaság
húzóágazatait,
Nevezzen meg iparosodó és
mezőgazdasági tájakat.
Nevezzen meg magyar vonatkozású
kulturális központokat.
Ismertesse az egykori Jugoszláviát
megosztó társadalmi különbségeket.
Sorolja fel az utódállamokat, emelje
ki az Unióhoz csatlakozott
államokat.

Románia

Délszláv
államok

Szlovénia

Horvátország

Jellemezze a magashegységi és a
tengerparti tájak előforrásait,
nevezzen meg jellemző gazdasági
tevékenységeket.
Jellemezze a tengerpart adottságait.
Mutassa be a dalmáciai
idegenforgalom szerepét az ország
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társadalmi átalakulás eltérő
vonásait.
Mutassa be a gazdaságitársadalmi átalakulás területileg
eltérő következményeit és
fejlődési útjait.
Hasonlítsa össze az ország
nagytájait erőforrásaik alapján.
Ismertesse a mezőgazdaság
fejlődésének sajátos vonásait.

Ismertesse a társadalmi-gazdasági
fejlődés történelmi vonatkozásait.
Indokolja az ország természeti
erőforrásainak és gazdaságának
térbeli elhelyezkedését.
Vesse össze a cseh és a szlovák
fejlődési út jellemzőit.
Magyarázza a gyors gazdasági
felzárkózás tényezőit.

Magyarázza a gazdasági
felzárkózás segítő és hátráltató
tényezőket.
Magyarázza a fejlődés területi
különbségeit.

Mondjon példát a térség
országainak Európa és a világ
gazdaságában betöltött szerepére.
Hasonlítsa össze a térség
országainak kapcsolatát az
Európai Unióval.
Igazolja a többi utódállamtól
eltérő történelmi és kulturális
jellemzőinek szerepét a gazdaság
fejlődésében.
Ismertesse a nemzetiségek területi
elhelyezkedését.
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Szerbia

8.5. KeletEurópa
Oroszország

Ukrajna

életében.
Ismertesse az ország gazdasági
erőforrásait, a gazdaság területi
elrendeződésének jellemzőit,
Vajdaság gazdasági szerepét.
Nevezzen meg magyar vonatkozású
kulturális központokat.
Mutassa be a nagytájak természeti,
társadalmi-gazdasági adottságait.
Hasonlítsa össze az ország európai
és ázsiai részének természeti
adottságait, mutassa be azok kapcsolatát a népesség eloszlásával.
Mutassa be a földrajzi övezetesség
jellemzőit Oroszország területének
példáján.
Hasonlítsa össze tematikus térképek
segítségével Oroszország
iparvidékeinek földrajzi jellemzőit.
Mutassa be Oroszország
világgazdasági szerepét.
Jellemezze a Donyec-medence
gazdaságának földrajzi
összefüggéseit.
Jellemezze Ukrajna
mezőgazdaságát.
Nevezzen meg magyar vonatkozású
településeket.

Ismertesse a nemzetiségek területi
elhelyezkedését.

Ismertesse a volt Szovjetunió
társadalmi-gazdasági jellemzőit.
Sorolja fel a gazdálkodás
természeti és társadalmi
problémáit Oroszországban.
Ismertesse az ország
energiagazdaságának jellemzőit,
az energiatermelés környezeti
következményeit.

Mutassa be a társadalmigazdasági fejlődést elősegítő és
hátráltató tényezőket.

9. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői
Megjegyzés: A kontinensek általános természet- és gazdaságföldrajzi képénél szereplő követelmények a további
résztémakörökre is vonatkoznak.

TÉMÁK

VIZSGASZINTEK

Középszint
9.1. A kontinensek
Mutassa be az egyes kontinensek
általános természet- földrajzi sajátosságait.
és társadalomföldMondjon példákat az egyes
rajzi képe
kontinenseken előforduló

nagyszerkezeti egységekre.
Elemezze tematikus térképek
alapján a geológiai szerkezet és az
ásványkincsek összefüggéseit.
Jellemezze a kontinensek
nagytájait, a folyókat, a tavakat.
Mondjon példákat a kontinensek
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Emelt szint
Ismertesse a kontinens szerkezeti
felépítését és annak lemeztektonikai
hátterét.
Mutassa be a kontinensek természetföldrajzi adottságait éghajlati,
növényzeti és talajtérképek
összehasonlító elemzésével. Ismerje
fel diagramok alapján a földrészek
jellemző éghajlatait és
térképvázlatokon az éghajlati öveket.
Mutassa be az egyes kontinensekre
jellemző példákkal a vízszintes és a
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főbb erőforrásaira.
Ismerje fel képek, ábrák, leírások
és tematikus térképek alapján a
földrajzi öveket, a kontinensek
jellemző területeit, tipikus tájait.
Ismertesse a népességkoncentráció
kialakulását, jellemzőit, a népesség
egyenlőtlen elhelyezkedésének okát.
Magyarázza a kontinensek országcsoportjainak eltérő ütemű gazdasági
fejlődését.
Ismertesse a mezőgazdasági
termelés egyes kontinenseken
jellemző típusait és azok fontosabb
terményeit.
Nevezzen meg sajátos kulturális
értékeket az egyes országokban.
Mondjon példákat a földrészekről az
emberi beavatkozás
környezetkárosító hatásaira és ezek
következményeire, a károsítás
mérséklésének lehetőségeire.
Sorolja fel, mutassa meg térképen,
és nevezze meg kontúrtérképen a
kontinensek tanult nagytájait, folyóit,
tavait, jellegzetes térségeit, országait,
azok fővárosát és egyéb gazdasági
központjait.
9.2. Ázsia földrajza
9.2.1. Ázsia
általános földrajzi
jellemzői

Ismertesse az ázsiai nagy sivatagok
kialakulásának okait.
Mutassa be példák alapján a
monszun szerepét a gazdasági élet
jellemzőinek kialakulásában.
Hasonlítsa össze a monszun vidék és
terület vonatkozásában a kialakító
okokat a forró és a mérsékelt
övezetben; jellemezze az öntözéses
monszungazdálkodást.
Mutassa be a népességrobbanást
statisztikai adatok segítségével,
mondjon példákat a következményeire és a megoldásukra tett
erőfeszítésekre.
Magyarázza a
népességkoncentrációk
kialakulásának okait és
következményeit.
Ismerje fel a területi fejlettség
különbségeit a kontinensen.
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függőleges földrajzi övezetesség
rendszerét.
Elemezzen keresztmetszetet a
kontinensek természeti adottságairól.
Mutassa be a kontinensek
világgazdasági szerepét, annak
változásait.

Mutassa be a kontinens vallásikulturális sokszínűségét, ennek
következményeit a társadalom
életében.
Ismertesse példák segítségével az ősi
kultúrák, a világvallások társadalmat,
gazdaságot, környezetet befolyásoló
szerepét.
Értelmezze miért lett Ázsia a világ új
fejlődési és gazdasági pólusa.
Elemezze az élelmezési problémák
kialakulásának okait, ismertesse a
megoldásukra tett erőfeszítéseket.
Mutassa be Ázsia elmaradott,
szegény térségeinek példáit, elemezze
és magyarázza az ottani társadalmi és
gazdasági problémák jelenségeit.
Elemezze az élelmezési problémák
kialakulásának okait, ismertesse a
megoldásukra tett erőfeszítéseket.
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Ismertesse a kontinens természeti
jellemzőiből adódó
veszélyhelyzeteket (földrengés,
vulkánkitörés, cunami, tájfun), a
védekezés lehetőségeit.
Nevezzen meg példákat az eltérő
szerepkörű országokra,
országcsoportokra (olajországok,
mezőgazdasági alapanyag-termelők,
összeszerelő-beszállítók, újonnan
iparosodott országok, új gazdasági
hatalmak)
9.2.2. Ázsia
országai
Kína

Ismertesse a népességszám
növekedésének időbeli változásait
diagramok alapján.
Hasonlítsa össze Kelet- és NyugatKína mezőgazdaságát.
Magyarázza meg, hogyan lett Kína a
világ meghatározó gazdasága,
Tárja fel a tengerparti és a belső
területek fejlettségkülönbségének
természeti alapjait, ennek
életmódbeli és környezeti
következményeit.

Ismertesse a társadalmi-gazdasági
fejlődés sajátos vonásait.
Mutassa be a külföldi tőke szerepét
az ország gazdaságának fejlődésében.
Jellemezze Hongkong sajátos
szerepét.
Mutassa be a gazdasági fejlődés és a
környezet-átalakítás kapcsolatát, az
ebből adódó környezeti veszélyeket
Kína példáján.

Japán

Mutassa be a szigethelyzet és a
természeti erőforrások
szűkösségének következményeit a
gazdasági fejlődésben.
Ismertesse a társadalmi-gazdaság
fejlődés sajátos vonásait.
Nevezze meg a japán ipar fő
ágazatait, termékeit.
Támassza alá tényekkel Japán
szerepét a térség országainak
fejlődésében.
Igazolja Japán világkereskedelemi
jelentőségét.

Mutassa be a gyarmatosítás hatását a
térség társadalmi-gazdasági
fejlődésére.
Támassza alá tényekkel Japán
szerepét Ázsia gazdasági
fejlődésében.
Bizonyítsa a világpiac igényeihez
való alkalmazkodás szerepét a
gazdaság fejlődésében.
Mutassa b e a természeti
feltételekhez és a társadalmi
szokásokhoz alkalmazkodó japán
mezőgazdaság vonásait.
Magyarázza meg a japán termőföld-,
energia- és nyersanyagszegénység,
illetve a biotechnológián és
elektronikán alapuló gazdasági
hatalom összefüggéseit.

India

Ismertesse az ország népesedési
folyamatát és ezek összefüggését az
élelmezéssel.
Támassza alá példákkal a társadalmi,
vallási hagyományok szerepét India

Igazolja gyarmati múlt hatását az
indiai társadalmi-gazdasági
fejlődésben.
Hasonlítsa össze Kína és India
demográfiai jellemzőit, a folyamatok
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Délkelet-Ázsia
iparosodott és
iparosodó országai

Délnyugat-Ázsia

gazdasági életben.
Jellemezze a természeti
adottságokhoz igazodó indiai mezőgazdaságot, nevezze meg fő
terményeit.
Mutassa be indiai példák alapján a
duális gazdasági szerkezet
sajátosságait.

társadalmi-gazdasági
következményeit.
Mutassa be az indiai iparfejlődés
eredményeit és ellentmondásait, a
külföldi tőke szerepét.
Fejtse ki az indiai hagyományosan
zárt társadalom és az informatikai
társadalom ellentmondásait.
Értelmezze az ország szolgáltatáskereskedelemben betöltött szerepét.

Nevezze meg a térséghez tartozó
országokat.
Mutassa be példák alapján a térség
országainak sajátos társadalmigazdasági fejlődését, azok természeti
és társadalmi hátterét.
Csoportosítsa az országokat a
fejlődési út sajátosságai alapján.
Nevezzen meg sajátos kulturális
értékeket.
Nevezzen meg a területen élő
népeket.
Mutassa be a terület kőolajgazdagságának világgazdasági
jelentőségét.
Ismertesse példák alapján a kőolaj
szerepét a térség országainak
társadalmi-gazdasági életében.
Mondjon példákat eltérő gazdasági
fejlettségű országokra.
Nevezze meg a török és az izraeli
gazdaság jellemző vonásait és
termékeit.

Fogalmazza meg az egyes fejlődési
hullámok (csoportok) országainak
hasonló és eltérő gazdasági vonásait.
Értelmezze a térség világgazdasági
jelentőségét.

9.3. Ausztrália és
Óceánia földrajza

Jellemezze Ausztrália és Óceánia
sajátos természeti adottságait,
erőforrásait. Mutassa be példák
alapján ezek hatását a társadalmigazdasági éltre.

9.4. A sarkvidék
földrajza

Hasonlítsa össze a két sarkvidék
földrajzi adottságait.
Mutassa be a globális
éghajlatváltozás következményeit.

9.5. Afrika
földrajza
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Bizonyítsa a térség geopolitikai
fontosságát.
Mutassa be a vallás meghatározó
szerepét a társadalmi-gazdasági
életben. Nevezze meg térség főbb
kulturális értékeit, vallási központjait.
Értékelje a térség idegenforgalmi
adottságait.
Értelmezze Törökország kultúrák és
kontinensek között betöltött híd
szerepét.
Ismertesse Izrael sajátos társadalmigazdasági fejlődésé, az izraeli
gazdaság jellemző ágazatait,
termékeit.
Ismertesse az elszigetelt fekvés
következményeit.
Mutassa be a természeti
adottságokban megnyilvánuló
összefüggéseket és az ausztrál
gazdaság legfőbb vonásait.
Értékelje Ausztrália és Óceánia
szerepét a világgazdaságban.
Értelmezze: a sarkvidékeket mint
sajátos élettereket.
Ismertesse az Antarktikán működő
kutatóállomások jelentőségét.
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9.5.1. Afrika
általános földrajzi
jellemzői

9.5.2. Afrika
regionális földrajza

Jellemezze Afrika domborzatát,
mutassa be kapcsolatát a földtani
szerkezettel.
Mutassa be a mezőgazdasági
termelés övezetes elrendeződését.
Mutassa be a trópusi mezőgazdaság
jellemző formáit (talajváltó,
ültetvényes, oázis- és legeltető
gazdálkodás) és az azokhoz kötődő
életmódok különbségeit.
Értékelje a gazdasági fejlődést
befolyásoló természeti és gazdasági
tényezőket.
Ismertesse a népességrobbanás
következményeit a kontinensen.
Mutassa be a fejlettség területi
különbségeit, okait. Elemezze a
gazdasági fejlődést nehezítő
tényezőket.
Mondjon példákat a gazdaságilag
fejlett és elmaradott területekre,
országokra, jellemző gazdasági
termékekre.
Ismertesse a kontinenst veszélyeztető
sajátos környezeti problémákat és a
mérséklésük lehetőségeit.
Mutassa be Afrika tipikus tájainak
(sivatag, oázis, éhségövezet)
természeti, környezeti és társadalmigazdasági sajátosságait.
Hasonlítsa össze Észak-Afrika és
trópusi Afrika földrajzi adottságait.
Nevezzen meg példaországokat és
jellemző gazdasági tevékenységeket,
termékeket. Mutassa be a társadalmigazdasági felzárkózás lehetőségeinek
példáit.
Ismertesse Száhel-öv környezeti
problémáit, a kialakulásában szerepet
játszó tényezőket.

9.6. Amerika
földrajza
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Hasonlítsa össze Afrika különböző
természeti földrajzi adottságú tájainak
gazdasági életét.
Mutassa be a gyarmatosítás
következményeit, a társadalmigazdasági elmaradottság okait, a
népesedési problémákat, a megoldási
lehetőségek ellentmondásait.
Jellemezze a kontinens
világgazdasági szerepének alakulását.
Ismertesse népek és kultúrák
találkozásából adódó problémákat
példák alapján.

Magyarázza az ősi kultúra és a
globálizáció sajátos kapcsolódását
Egyiptom példáján.

Ismertesse a Száhel-öv
problémájának természeti, társadalmi,
egészségügyi összefüggéseit, a
nemzetközi segítségnyújtás szerepét a
problémák mérséklésében.
Mutassa be a Dél-afrikai Köztársaság
fejlődésében szerepet játszó
tényezőket. Igazolja, hogy az ország a
kontinens meghatározó gazdasági
központja.
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9.6.1. Amerikai
általános földrajza

Hasonlítsa össze Észak-, Közép- és
Dél-Amerika természeti adottságait,
erőforrásait.
Igazolja példákkal az észak-déli
nyitottság és a kelet-nyugati zártság
éghajlati következményeit,
veszélyhelyzeteit Észak-Amerikában.

Mutassa be a vízszintes és a
függőleges földrajzi övezetesség
hatását a gazdálkodásra.
Mutassa be a kontinens
társadalmi-kulturális alapon
történő felosztásának jellemzőit, a
népességkeveredés
következményeit.
Jellemezze a népesség területi
eloszlását, tárja fel ennek okait.
Ismertesse az urbanizáció
kontinensrészenként eltérő
vonásait, nevezzen meg
agglomerálódó térségeket.
Hasonlítsa össze az
ültetvényeken és a farmvidékeken
folyó termelést.
Mondjon példákat az ipar
szerkezetének és fejlettségének
különbségeire az egyes
kontinensrészeken.

Vesse össze a dél-amerikai és az
afrikai földrajzi övezetességet,
indokolja a különbségeiket.
Vizsgálja meg a földrész szerkezeti
felépítésének, szerkezetfejlődésének
gazdaságot és életmódot meghatározó
szerepét.
Elemezze összehasonító módon az
észak-, dél- és közép-amerikai
tájtípusokat.
Ismertesse amerikai példák alapján a
népességkoncentrációk, a városodás
és a városiasodás, a településegyüttesek, az agglomerációs zónák
kialakulási folyamatait, területileg
eltérő jellemzőit.
Mutassa be amerikai példák alapján a
népesség városba áramlásának okait
és jellemzőit.
Vázolja fel az erőforrásgazdálkodástól a tudásalapú
társadalomig ívelő fejlődési utat
Amerikában.

Fejtse ki a technológiai övezet
jellemzőit.
Jellemezze a technopoliszt,
ismertesse szerepét a modern
amerikai gazdaság fejlődésében.

Ismertesse a kontinenst
veszélyeztető sajátos környezeti
problémákat, a mérséklés
lehetőségeit.
9.6.2. Amerika
országai regionális
földrajza
Amerikai Egyesült
Államok

Mutassa be az USA világgazdasági
vezető szerepének kialakulását,
valamint jelenkori szerepét a világ
gazdasági és pénzügyi folyamatainak
alakulásában.
Értékelje fejlődésének természeti és
társadalmi feltételeit.
Jellemezze az ország gazdaságát a
gazdaság térbeli elrendeződésének és
szerkezetének átalakulását.
Hasonlítsa össze az egyes gazdasági
körzetek jellemzőit.
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Ismertesse a népesség összetételének
változásait, a bevándorlás szerepét az
USA társadalmi-gazdasági
fejlődésében.
Mutassa be összefüggéseiben és
elemezze az USA-beli nagy
gazdasági körzetek fejlődésének
tendenciáit, az ezeket kiváltó okokat.
Mondjon példákat az amerikai TNCk világgazdasági szerepére.
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Kanada

Az ország erőforrásainak ismertében
mutassa be a NAFTA-ban betöltött
szerepét.

Latin-Amerika

Ismertesse Latin-Amerika gazdasági
fejlődését befolyásoló tényezőket.
Ismertesse a gazdasági fejlődés
sajátosságait, területi
jellegzetességeit.
Mutassa be a fejlődés területi
különbségeit.
Jellemezze a gazdasági fejlődés
gócpontjait.

Mexikó

Az ország erőforrásainak ismertében
mutassa be Mexikó NAFTA-ban
betöltött szerepét.

Brazília

Mutassa be a brazil gazdaság
erőforrásait, a gazdaság jellemző
ágazatait, területi elrendeződését.

„Banánköztársaságok”, adóparadicsomok

Mondjon példát ún.
banánköztársaságra. Ismertesse
gazdaságuk sebezhetőségének okait.
Nevezzen meg adóparadicsomokat a
térségben. Fogalmazza meg
gazdasági jellemzőiket.

Ismertesse a gazdasági fejlődés
sajátosságait, területi
jellegzetességeit, ismerje fel a
közöttük meglevő összefüggéseket,
tárja fel az USA-val kialakult szoros
gazdasági együttműködés földrajzi
alapjait.
Ismerje fel a latin-amerikai
gazdasági fejlődés összefüggéseit.
Példák alapján mutassa be LatinAmerika világgazdasági szerepét.

Ismertesse az USA és Mexikó
határán kialakult gazdasági övezet
jellemzőit.
Mutassa be Mexikó példáján a
fejlődő országok városiasodásának
jellemző vonásait.
Mutassa be a területi gazdasági
különbségek természeti és társadalmi
okait.
Igazolja, hogy Brazília a feltörekvő
országok csoportjába tartozik.
Elemezze a fejlődést segítő és
nehezítő tényezőket.
Elemezze a gazdasági sebezhetőség
következményeit.
Mutassa be a fejlődés társadalmigazdasági ellentmondásait az
adóparadicsomok példáján.
Értelmezze világgazdasági
szerepüket.

10. Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei
Megjegyzés: A témákhoz kapcsolódó követelmények az egyes geoszféráknál és a gazdasági tevékenységeknél is
szerepelnek. Itt csak az ismeretek szintetizálásával kapcsolatos követelményeket soroljuk fel.

TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
Mondjon példákat a természeti
Értelmezze a környezeti válság
10.1. A globálissá
katasztrófák és az ember okozta
kialakulásának okait és folyamatát.
váló
Mutassa be a földrajzi környezetnek a
környezetszennyezés környezeti problémákra. Mutassa be
azokban a társadalom felelősségét.
társadalmi tevékenységek hatására
és következményei
Ismertesse a megoldásokra irányuló
bekövetkezett változásait.
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10.2. A demográfiai
és urbanizációs
válság

nemzetközi törekvéseket, indokolja
az összefogás szükségességét.
Mutassa be példákkal az egyik
geoszférában történt beavatkozás
hatását más geoszférákra.
Ismertesse példák alapján a lokális
szennyeződés globális
következményeit.
Mutassa be a környezetkárosítás
életkörülményekre, életminőségre
gyakorolt hatását példák alapján.
Elemezzen a témához kapcsolódó
forrásokat.
Mutassa be a népességszám
alakulásának (növekedés, csökkenés)
társadalmi-gazdasági
következményeit és összefüggéseit.
Ismertesse a népességrobbanás
kialakulásának okait,
következményeit és területi
jellemzőit.
Értelmezze, hogy miért szükséges a
demográfiai robbanás megfékezése, a
háborús és a katasztrófaveszélyek
felszámolása.

Mutassa be példák alapján a
nagyvárosok terjeszkedésének
környezeti következményeit.
Elemezzen a témához kapcsolódó
adatokat, ábrákat, szövegeket.

Rendszerezze különböző szempontok
alapján a szférákat ért
környezetkárosító hatásokat és tárja
fel ezek összefüggéseit.
Mutassa be ábrasorok segítségével a
földrajzi környezetben a társadalmi
tevékenységek hatására bekövetkezett
változásokat.
Alkosson véleményt konkrét példák,
esetelemzések alapján a témához
kapcsolódó szemelvények
elemzésekor.
Mutassa be logikai kapcsolatok
feltárásával, hogy a népességszám
alakulása hogyan befolyásolja a Föld
energia-, nyersanyag-, fogyasztási
cikk- és élelmiszerigényét. Lássa
ennek területi különbségeit,
összefüggéseit a társadalmi-gazdasági
fejlettséggel.
Példák alapján igazolja az
urbanizációs folyamatok eltérő
területi jellemzőit és ezek
összefüggéseit a környezet
állapotával.
Értelmezze a fejlődő világ
urbanizációs válságának társadalmigazdasági összefüggéseit és
következményeit.
Mutassa be az összefüggést a
környezet állapotának romlása és az
életminőség alakulása között.

Mutassa be az összefüggést a
városi életforma és a környezet
fokozott terhelése között. Igazolja
példákkal az életminőséget
befolyásoló előnyöket és
hátrányokat.
10.3. Élelmezési
válság

Ismerje fel az élelmiszer
termelésének és fogyasztásának
területi ellentmondásait. Bizonyítsa
példákkal a fokozódó mezőgazdasági
termelés környezeti hatásait.
Mondjon példát a genetikailag
módosított termékek előállításának,
elterjedésének lehetséges
következményeire.
Elemezzen a témához kapcsolódó
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Ismertesse az élelmezési válság
kialakulásához vezető társadalmigazdasági és környezeti folyamatok
összefüggéseit.
Magyarázza a bioszféra és a talaj
sérülékenysége és az élelmiszerellátás
összefüggéseit.
Jellemezze a biogazdálkodást.
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forrásokat.
10.4. A mind
nagyobb méretű
fogyasztás és a
gazdasági növekedés
következményei

Mutassa be a nyersanyag- és
energiaválság kialakulásának
folyamatát.

10.5. A környezetés a
természetvédelem
feladatai

Ismerje fel a globális környezeti
problémákat hírekben,
folyamatokban, jelenségekben, és
mutassa be kialakulásuk főbb okait.
Ismertesse a globális környezeti
problémákkal foglalkozó
legfontosabb nemzetközi szervezetek
(FAO, UNESCO, WHO, WWF) főbb
tevékenységeit.
Soroljon fel a természeti-táji értékek
és az emberiség kultúrkincseinek
védelmében tett lépéseket, igazolja
ezek fontosságát.
Ismerje a környezet védelmében
született főbb egyezményeket,
irányelveket, célkitűzéseket, mutassa
be a megvalósítás eredményeit és
nehézségeit.
Mutassa be az egyén társadalmi
szerepvállalásának lehetőségeit, a
tevékeny közreműködés példáit a
környezet védelmében.
Mutassa be példák alapján a helyi
szerveződések, illetve a regionális és
nemzetközi összefogás feladatát és
lehetőségeit a környezet védelme és
a fenntarthatóság elérése érdekében.

Ismertesse a hulladékkezelés és a
hulladékgazdálkodás fontosságát,
vesse össze a különböző megoldási
lehetőségeket.
Mutassa be példák alapján a
hulladékok újrahasznosításának
lehetőségeit.
Ismertesse példák segítségével az
egyén szerepét, felelősségét a
fenntartható gazdálkodás
kialakításában.
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Igazolja az energia- és nyersanyaghatékony gazdálkodás lényegét, az
alternatív energiaforrások
hasznosítási problémáit.
Mutassa be a környezeti szempontok
érvényesíthetőségét a termelésben és
a fogyasztásban. Vesse össze a
fogyasztói társadalom és a tudatos
fogyasztói magatartás jellemzőit.

Igazolja, hogy a környezet
állapotának feltárása, értékelése és
egyensúlyának megóvása globális
összefogást igényel.
Értelmezze a legfontosabb
nemzetközi környezetvédelmi
egyezményeket.
Mutasson meg a világtérképen
néhány nemzetközi védelem alá eső
területet.
Értelmezze szemelvények
segítségével a fenntarthatóság
fogalmát, a fenntartható fejlődés
elméletét és lehetőségeit.
Ismerje a témakörhöz tartozó
aktualitásokat.

TÉMAKÖR

Informatika
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1.1. A kommunikáció
Ismerje a kommunikáció
modelljét és tudjon gyakorlati
példákat bemutatni, értelmezni,
1.1.1. A kommunikáció általános
összehasonlítani.
modellje
Ismerje fel a redundancia
hasznos, illetve hátrányos
előfordulásait.
Ismerje és tudja használni a
kommunikációs rendszereket:
1.1.2. Információs és
telefon, rádió, televízió, internet.
kommunikációs technológiák és Legyen képes korszerű eszközök
rendszerek
hatékony használatával
információt szerezni és
feldolgozni.
1.2. Információ és társadalom
Ismerje az informatika
1.2.1. Az informatika
fejlődéstörténetének főbb
fejlődéstörténete
fázisait, eseményeit, személyeit.
Ismerje az információs
technológiákat és azok
társadalmi hatásait.
1.2.2. A modern információs
Ismerje a túlzott informatikai
társadalom jellemzői
eszközhasználat
személyiségromboló,
egészségkárosító hatását.
Ismerje az infokommunikáció
etikai vonatkozásait, és
kommunikációs szokásait.
1.2.3. Informatika és etika
Legyen tisztában azzal, hogy az
adat, az információ áru, jelentős
értéket képviselhet.
Ismerje az illegális számítógépes
cselekményeket és azok
következményeit.
1.2.4. Jogi ismeretek
Ismerje a szerzői jog fogalmát.
Tudja csoportosítani a
szoftvereket alkalmazási terület,
illetve jogi kategóriák szerint

Legyen tájékozott
különböző
kódrendszerekben.
Ismerje a zaj hatásainak
csökkentésére használt
módszereket.

2. Informatikai alapismeretek - hardver
TÉMÁK
2.1. Jelátalakítás és kódolás
2.1.1. Analóg és digitális jelek

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
Ismerje az analóg és a digitális
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2.1.2. Az adat és az
adatmennyiség

jel fogalmát, különbözőségeit.
Tudja, hogy minden érzékelhető
jel jó közelítéssel digitalizálható.
Ismerje az informatikában
használt mértékegységeket.

Ismerje a tizenhatos
Ismerje a kettes számrendszert, számrendszert,
és a bináris számokkal végezhető felhasználási területeit.
2.1.3. Bináris számábrázolás
alapműveleteket.
Tudjon kettes, tízes,
Tudjon kettes és tízes
tizenhatos
számrendszer között átváltani. számrendszerek között
átváltani.
Ismerje a Boole-algebra
Ismerje a NEM, ÉS, VAGY
2.1.4. Logikai műveletek
alapjait, a logikai
logikai műveleteket.
műveletek azonosságait.
Ismerje az ASCII és a Unicode
2.1.5. Bináris karakterábrázolás
karakterkódolásokat.
Ismerje az RGB és a CMYK
2.1.6. Bináris kép- és színkódolás
színkódolást, azok különbségeit.
Ismerje a képek és hangok
2.1.7. Kép és hang digitalizálás
digitalizálásának elvi folyamatát.
Ismerje a veszteséges és
veszteségmentes tömörítés
2.1.8. Tömörített adattárolás
fogalmát, és felhasználási
területeit.
2.2. A számítógép felépítése
Legyen képes a
2.2.1. A Neumann-elvű
Ismerje a Neumann-elveket.
Neumann-elvek
számítógépek
értelmezésére.
Ismerje a központi feldolgozó
Ismerje a központi
2.2.2. A számítógép főbb részei egység, memória, buszrendszer,
feldolgozó egység részeit,
és jellemzői
interfész, ház, tápegység, alaplap
jellemzőit.
szerepét, feladatait, jellemzőit.
Ismerje a bemeneti eszközök,
kimeneti eszközök,
2.2.3. A perifériák típusai és főbb
bemeneti/kimeneti eszközök,
jellemzőik
háttértárak szerepét, feladatait,
jellemzőit.
Ismerje a perifériák
2.2.4. A számítógép részeinek
beüzemelését, és az
Ismerje a számítógép perifériák
összekapcsolása és üzembe
esetleges problémák
csatlakoztatási lehetőségeit.
helyezése
megoldásának
lehetőségét.
Ismerje a hálózatok felépítését.
2.2.5. Hálózatok
Ismerje a hálózati eszközöket, és
azok alapvető jellemzőit:
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hálózati kártya, hálózati közeg,
kapcsoló, forgalomirányító,
vezeték nélküli hozzáférési pont.
Ismerje a biztonságos
számítógépes munkavégzés
feltételeit.
Ismerje a perifériák ergonomikus
elrendezését, kialakítását,
használatát.

2.3. Munkavédelem és
ergonómia

3. Informatikai alapismeretek - szoftver
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint

3.1. Az operációs rendszer és
főbb feladatai

3.1.1. Az operációs rendszerek
részei és funkciói, az operációs
rendszer felhasználói felülete

3.1.2. Háttértárak kezelése

3.1.3. Tömörítés
3.1.4. Adatvédelem,
adatbiztonság

3.1.5. Kártevők, vírusvédelem

Ismerje az operációs rendszerek
jellemzőit, fő részeit és
legfontosabb feladatait. Legyen
képes egy rendszer
megjelenését, néhány
paraméterét igényei szerint
beállítani.
Ismerje az operációs rendszer
felhasználói felületét.
Ismerje egy operációs rendszer
mappaszerkezetét.
Legyen képes mappát, állományt
létrehozni, másolni, mozgatni, Ismerje a háttértárak
átnevezni, törölni.
használatba vételének
Ismerje a mappák és állományok lépéseit: partícionálás,
alapvető tulajdonságait.
formázás, fájlrendszerek.
Tudjon mappát és állományt
megkeresni a helyi
számítógépen.
Értse a tömörítés lényegét.
Ismerje a tömörítéshez
Tudjon tömöríteni és
kapcsolódó beállítási
kicsomagolni.
lehetőségeket.
Ismerje az adatok jogosulatlan
hozzáféréstől való védelmét.
Ismerjen archiválási
lehetőségeket.
Ismerje a kártevők fajtáit, a
leggyakoribb terjedési módjait,
valamint a védekezés eszközeit,
módszereit.
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3.1.6. A hálózatok alapvető
szolgáltatásai

Tudjon a hálózatba be- és
kijelentkezni. Ismerje a helyi
hálózat szolgáltatásait és a
felhasználói jogosultságokat.
4. Szövegszerkesztés

TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint

4.1. A szövegszerkesztő
használata
Tudjon különféle formátumú
4.1.1. Dokumentum megnyitása,
dokumentumokat megnyitni és
mentése
menteni.
Tudjon szöveget bevinni,
4.1.2. Szövegbevitel,
javítani, törölni és
szövegjavítás
szimbólumokat beszúrni.
4.2. Szövegjavítási funkciók
Ismerje a szövegszerkesztő
4.2.1. Keresés és csere
keresés és csere funkcióit.
Tudja kijelölni a dokumentum
megfelelő részét, legyen képes
4.2.2. Kijelölés, másolás,
azt másolni, mozgatni, törölni,
mozgatás, törlés
másik dokumentumba
beilleszteni.
Tudja használni a nyelvi
4.2.3. Nyelvi segédeszközök
ellenőrzés és az elválasztás
lehetőségeit
4.3. Szövegszerkesztési alapok
Ismerje a karakter, szó, sor,
4.3.1. A dokumentum egységei bekezdés, hasáb, szakasz, oldal
fogalmát.
Legyen képes beállítani a
4.3.2. Karakterformázás
karakterek betűtípusát, méretét,
stílusát, színét.
Legyen képes beállítani a
bekezdések behúzását, térközét,
igazítását, szövegbeosztását,
szegélyét, hátterét és mintázatát.
Legyen képes egy- és többszintű
4.3.3. Bekezdésformázás
felsorolást, sorszámozott
felsorolást létrehozni.
Tudjon különböző beállítású
tabulátorokat használni.
Legyen képes iniciálét létrehozni,
jellemzőit módosítani.
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4.3.4. Szakaszformázás

Legyen képes többhasábos
szakaszt kialakítani, jellemzőit
módosítani.
Legyen képes kialakítani és
beállítani élőfejet, élőlábat,
lapszámozást, margókat,
laptájolást, lapméretet,
oldalszegélyt, háttérszínt,
végjegyzetet, lábjegyzetet.

4.3.5. Stílusok

Legyen képes stílusok
alkalmazására.

Legyen képes új stílust
létrehozni, stílusok
tulajdonságait beállítani.

4.4. Táblázatok és objektumok
a szövegben
4.4.1. Táblázatkészítés a
szövegszerkesztővel

Legyen képes szöveges
dokumentumokban táblázatot
létrehozni, szerkeszteni és
tulajdonságait beállítani.
Tudjon kördokumentumot
készíteni.

4.4.2. Körlevélkészítés
4.4.3. Képek és alakzatok
beillesztése
4.4.4. Tartalomjegyzék

Legyen képes képeket és
alakzatokat beilleszteni valamint
tulajdonságaikat beállítani,
hozzájuk szöveget rendelni.
Legyen képes tartalomjegyzéket
készíteni stílusok
felhasználásával.
5. Táblázatkezelés

TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint

5.1. A táblázatkezelő használata
5.1.1. Táblázat megnyitása,
mentése

5.1.2. Adatok bevitele, javítása

Tudjon különféle formátumú
táblázatokat megnyitni és
menteni.
Tudjon adatokat bevinni,
javítani, törölni és
szimbólumokat beszúrni.
Tudjon adatokat importálni és
exportálni megfelelő
kódtáblával.

5.2. A táblázat szerkezete
5.2.1. Cella, oszlop, sor,
tartomány, munkalap

Ismerje a cella, az oszlop, a sor,
a tartomány, valamint a
munkalap fogalmát. Tudja

8

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

ezeket beilleszteni, másolni,
mozgatni, illetve törölni.
5.3. Adatok a táblázatokban
5.3.1. Cella tartalma

5.3.2. Számformátumok

5.3.3. Adatok rendezése,
kigyűjtése
5.3.4. A cellahivatkozások
használata

5.3.5. Képletek szerkesztése,
függvények alkalmazása

Tudja, hogy a cella tartalma
szöveg, szám vagy képlet lehet.
Legyen képes megfelelő
számformátumot beállítani, és
egyéni számformátumot
kialakítani.
Tudja alkalmazni a dátum, az
idő, a pénznem, a százalék
formátumokat, továbbá
beállítani a tizedesjegyek számát
és az ezres tagolást.
Tudjon a táblázatban adatokat
egy vagy több szempont alapján
rendezni és kigyűjteni.
Tudjon hivatkozást használni
munkalapon belül és
munkalapok között.
Ismerje a relatív, abszolút és
vegyes cellahivatkozásokat.
Tudjon egyszerű képleteket és
függvényeket használni.
Ismerje az adatbázisIsmerje a dátum és idő, a
kezelő függvények
matematikai, a statisztikai, a
használatát.
kereső, a szövegkezelő és a
logikai függvények használatát.

5.4. Táblázatformázás
5.4.1. Karakter- és
cellaformázások

5.4.2. Sor-, oszlop,
tartománybeálltások

5.4.3. Oldalbeállítások

Legyen képes beállítani a
karakterek betűtípusát, méretét, Legyen képes képlettel
stílusát, színét.
meghatározott feltétel
Legyen képes beállítani a cellák alapján cellákra formázást
igazítását, szegélyezését,
beállítani.
háttérszínét, mintával kitöltését.
Legyen képes beállítani az
oszlopszélességet és a
sormagasságot.
Legyen képes cellákat
egyesíteni.
Legyen képes tartományokat
elnevezni, munkalapokat
átnevezni.
Tudjon élőfejet és élőlábat
készíteni, az oldal tulajdonságait
beállítani.
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Legyen képes a dokumentumot
nyomtatásra előkészíteni.
5.5. Diagramok és egyéb
objektumok

5.5.1. Diagramok

5.5.2. Objektumok

Legyen képes diagramot
készíteni, szerkeszteni,
módosítani.
Tudjon az ábrázolandó
adatoknak és a belőle levonandó
következtetéseknek megfelelő
diagramtípust választani.
Tudjon a munkalapra képet,
alakzatot és szövegdobozt
beilleszteni, azok tulajdonságait
beállítani.
6. Adatbázis-kezelés

TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint

6.1. Az adatbázis-kezelés
alapfogalmai
Ismerje az adatbázis, az
adattábla, a rekord, a mező, az
6.1.1. Az adatbázis alapfogalmai
elsődleges és idegen kulcs
fogalmát.
6.2. Az adatbázis szerkezete és
kialakítása
Tudjon adatbázist létrehozni,
abba különféle formátumú
adattáblákat importálni.
Tudjon megadott szerkezetű
6.2.1. Az adatbázis-kezelés
adattáblát létrehozni. Legyen
alapműveletei
képes az adattábla mezőit
helyesen definiálni, a tábla
kulcsát meghatározni, az új
táblát feltölteni.
Ismerje a szöveg, a különböző
számtípusok, a dátum és idő, a
logikai adattípusokat, és a velük
6.2.2. Adattípusok
végezhető műveleteket.
Legyen képes a mezők
adattípusát megadni.
Tudjon rekordokat
6.2.3. Adatok módosítása, törlése megjeleníteni, egyes mezőket,
rekordokat törölni, vagy a
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6.2.4. Adattáblák közötti
kapcsolatok
6.3. Alapvető adatbázis-kezelési
műveletek

bennük levő adatokat újakkal
felülírni.
Tudjon táblák közötti logikai
kapcsolatokat kialakítani.
Tudjon a létező adatbázisban
adott feltételeknek megfelelő
rekordokat megjeleníteni.
Tudja kiválasztani, hogy a
lekérdezésben mely mezők
Ismerje és tudja
megjelenítése szükséges.
felhasználni az SQL
Tudjon választó, törlő, frissítő
alapvető utasításait.
lekérdezéseket készíteni.
Legyen képes egy
Legyen képes az adatokat
összetett probléma
csoportosítva kezelni, szűrni.
megoldásához
Legyen képes egy összetett
allekérdezést készíteni.
probléma megoldásához
segédlekérdezést készíteni.
Legyen képes az adatokat
megadott feltételek szerint
rendezve megjeleníteni.
Legyen képes számított értéket
megjeleníteni.
Legyen képes aggregáló
függvényeket használni: MAX(),
Tudjon leírás alapján
MIN(), COUNT(), SUM(),
tetszőleges függvényt
AVG().
alkalmazni.
Tudja használni a YEAR(),
MONTH(), DAY(), NOW(),
HOUR(), MINUTE(),
SECOND() függvényeket.

6.3.1. Lekérdezések

6.3.2. Számítások végzése

6.4. Képernyő és nyomtatási
formátumok
6.4.1. Űrlapok és jelentések
használata

Tudjon a leírásnak megfelelő
űrlapot és jelentést készíteni és
módosítani.
7. Információs hálózati szolgáltatások

TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint

7.1. Kommunikáció az
interneten
7.1.1. Hálózati alapismeretek

Ismerje a szerver és a kliens
szerepét az internetes
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kommunikációban.
Ismerje az internet fontosabb
szolgáltatásait: web, e-mail,
domain-név szolgáltatás.

alapelveit.
Ismerje a web és az e-mail
szolgáltatásokhoz tartozó
gyakoribb
hibajelenségeket és azok
okát.

Ismerjen egy levelezési
Legyen képes a helyben
rendszert.
telepített és a webes
Tudjon levelet küldeni, fogadni,
levelezőprogram
megválaszolni, továbbítani és
segítségével kezelni
7.1.2. Elektronikus levelezési
törölni. Ismerje az elektronikus
elektronikus levelezését.
rendszer használata
levél részeit és a levél jellemzőit.
Legyen képes a
Tudjon a levélhez mellékletet
levelezőfiók beállítását
csatolni, valamint levél
elvégezni a helyben
fogadásakor a mellékletet
telepített program esetén.
kezelni.
Ismerjen és tudjon alkalmazni
Ismerjen és tudjon
egy állomány átviteli lehetőséget.
alkalmazni több állomány
7.1.3. Állományok átvitele
Ismerje az állomány átvitel
átviteli lehetőséget.
szolgáltatást. Tudjon internetről
állományokat letölteni.
Tudjon egy böngészőt használni.
Ismerje az elektronikus
Ismerje a böngésző programok
7.1.4. Web-szolgáltatás
kereskedelem működési
navigációs eszközeit.
elvét, előnyeit, hátrányait.
Ismerje az URL fogalmát.
Tudjon a weben keresni.
Tudjon egyszerű és összetett
keresési feladatokat megoldani.
Tudjon on-line adatbázisokat
7.1.5. Keresőrendszerek
használni.
Legyen képes a találatokat
hitelesség és használhatóság
szempontjából értékelni.
Ismerje a kéretlen reklámlevél,
lánclevél, hoax, adathalászat,
7.1.6. Az internet veszélyforrásai internetes csalások veszélyeit, és
az ellenük való védekezés
lehetőségeit.
7.2. Weblap készítés
Tudjon egyszerű weblapot
készíteni a HTML és CSS
7.2.1. Hálózati dokumentumok Ismerje a weblapok jellemző
segítségével.
szerkezete
elemeit.
Ismerje a HTML és a CSS
alapelemeit.
7.2.2. Weblap készítése weblap- A címsor, háttérszín, háttérkép,
szerkesztővel
különböző színű, méretű,
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7.2.3. Formázási lehetőségek

igazítású szöveg, listák,
táblázatok, képek, animációk,
hivatkozások elhelyezése egy
grafikus weblap-szerkesztővel.
Tudjon egyszerű weblap
szerkesztési feladatot elvégezni.
8. Prezentáció és grafika

TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint

8.1. Prezentáció
Tudjon a diákra szöveget
bevinni, javítani, törölni és
8.1.1. Adatok bevitele és
szimbólumokat, képeket,
módosítása
alakzatokat, táblázatokat,
diagramokat beszúrni, tudja ezek
tulajdonságait módosítani.
Legyen képes diaképek
létrehozására, tervezésére,
áttűnések, animációk
szerkesztésére.
8.1.2. Prezentáció elkészítése és
Legyen képes a
Legyen képes az elkészített
formázása
diamintát módosítani.
prezentációt elmenteni.
Legyen képes alakzatok
segítségével vektorgrafikus ábrát
létrehozni.
8.2. Grafika
Tudjon grafikát, illetve
képállományokat megnyitni,
8.2.1. Megnyitás, mentés,
megadott formátumban menteni.
beszúrás
Legyen képes grafikus ábráit,
képeit szöveges környezetben
elhelyezni.
Tudjon elemi ábrákat rajzolni,
8.2.2. Elemi alakzatok
javítani, transzformálni,
megrajzolása, módosítása
tulajdonságaikat módosítani.
8.2.3. Képek feldolgozása,
Tudjon képeket képfeldolgozó
formázása
programmal kezelni, módosítani.
9. Könyvtárhasználat
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint

9.1. Könyvtárak
9.1.1. A könyvtár fogalma

Ismerje a könyvtár és a könyvtári
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rendszer fogalmát, az egyén és a
társadalom életében betöltött
szerepét.
Tudja a könyvtártípusokat
funkciók, szolgáltatások és terek
mentén összehasonlítani, a
használói igénynek megfelelő
könyvtárat kiválasztani
(hagyományos és elektronikus
könyvtárak).

9.1.2. Könyvtártípusok

Ismerje és tudja használni a
gyakoribb könyvtári
9.1.3. A könyvtári szolgáltatások
szolgáltatásokat (helyben és
távolról elérhetőket).
9.2. Információ-keresés
9.2.1. Tájékozódás a könyvtárban

9.2.2. Információ-keresési
stratégiák
9.3. Forráshasználat
9.3.1. Dokumentum-használat

9.3.2. Kézikönyv-használat

9.3.3. Forráskiválasztás

9.3.4. Forrásjelölés

Tudjon könyvtári katalógusban és
elektronikus könyvtárban konkrét
művet, egy szerző műveit és egy
téma forrásait megtalálni. Tudjon
összetett keresést megfogalmazni.
Tudja információkereső
munkájának lépéseit megtervezni:
keresés, feldolgozás, felhasználás.
Tudja használni a gyakoribb
nyomtatott és nem nyomtatott
dokumentumtípusokat. Ismerjen
különböző elektronikus
könyvformátumokat.
Tudja a tájékoztató eszközöket és
kézikönyveket keresési célok
mentén kiválasztani és használni
(tartalomjegyzék, mutatók, utalók,
keresőfelület).
Ismerje a forráskiválasztás
szempontjait, az információs
értéket befolyásoló jellemzőket:
dokumentumtípus, forrástípus,
megjelenési idő, kiadó,
terjedelem, közlési cél.
Ismerje a forrásjelölés szabályait,
funkcióját, etikai vonatkozásait.
Tudjon bibliográfiai hivatkozást
készíteni könyvről,
folyóiratcikkről.
Ismerje az interneten elérhető
források hivatkozásának
alapelveit.

10. Algoritmizálás, adatmodellezés
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TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint

10.1. Elemi és összetett
adatok, állományszervezés,
relációs adatstruktúrák
Ismerje az egyszerű
adattípusokat: egész és valós
szám, logikai érték, karakter.
Ismerje az egyszerű
adattípusokon végezhető
műveleteket osztályozásának
lehetséges fajtáit.
Ismerje az összetett
adattípusokat: szöveg, sorozat,
tömb, rekord, halmaz.
Ismerje az összetett
adattípusokon végezhető
műveleteket.
Legyen képes a szekvenciális
állományokra alkalmazható
műveleteket megvalósítani.

10.1.1. Egyszerű adattípusok

10.1.2. Összetett adattípusok

10.1.3. Állományok
10.2. Algoritmusleíró
eszközök
10.2.1. Feladatmegoldás egy
algoritmus-leíró eszköz
segítségével
10.3. Elemi algoritmusok

Ismerje a mondatszerű
algoritmus-leíró eszközt.
Feladatmegoldásához tudja
használni az alapvető
programszerkezeteket:
szekvencia, elágazás, ciklus.
Tudja használni az elemi
programozási tételeket:
összegzés, eldöntés,
kiválasztás, keresés,
megszámlálás, maximumkiválasztás, kiválogatás, elemi
rendezések.

10.3.1. A programozás
alapelvei

10.4. Rekurzió
10.4.1. Rekurzív algoritmus

Ismerje a rekurzió fogalmát.
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11. A programozás eszközei
TÉMÁK
Középszint

VIZSGASZINTEK
Emelt szint

11.1. Programozási nyelv
Ismerje egy programozási
nyelven a típusdefiníció; a
változódeklaráció, a be- és
kiviteli utasítások; alapvető
programszerkezetek, azaz
szekvencia, elágazás, ciklus;
eljárások, függvények;
állománykezelő műveletek
megvalósítását.
Legyen képes egy mondatszerű
leírással készült algoritmust a
használt programozási nyelvben
kódolni.
Legyen képes mondatszerű
leírással megadott rekurzív
algoritmust kódolni, és
felhasználni.

11.1.1. Egy programozási nyelv
ismerete

11.2. Programfejlesztői
környezet
Tudjon egy közepes nehézségű,
de összetett feladatot
strukturáltan megoldani az
ismert programnyelven.
Tudjon e felhasználóval
kulturáltan kommunikáló
adatbevitelt és adatkivitelt írni.
Legyen képes a program
különböző kimeneteinek
tesztelésére alkalmas
mintaadatokat adni.
Tudjon nyomkövetéssel
programot tesztelni.

11.2.1. Kódolási, szerkesztési
eszközök valamilyen
programnyelvi fejlesztői
környezetben

11.2.2. Programkipróbálási
eszközök valamilyen
programnyelvi fejlesztői
környezetben
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TÉMAKÖR

Kémia

Értse
Tudja
alkalmazni
Fogalmi szint

Értse
Fogalmi szint

Elem

Elektronszerkezet

Tudja

Értse,
értelmezze

Fogalmi szint

1.1 Atomszerkezet
Atom

TÉMÁK

3

elektronhéj; maximális elektronszám, energiaminimum
elve, alapállapotú és gerjesztett atom, telített és telítetlen
héj, vegyértékelektron, atomtörzs, nemesgázszerkezet.

Emelt szint

a tömegszám és a relatív atomtömeg közti kapcsolatot.
atompálya, s-, p-, d- és f-atompálya, a Pauli-elv és a
Hund-szabály kvalitatív ismerete, alhéj, párosítatlan (pár
nélküli) elektron, elektronpár;
az atompályák elektronjainak maximális számát, az
alapállapotú atom elektronszerkezetének kiépülését az
alhéjak energetikai sorrendje alapján.
felírni az alapállapotú atom teljes elektronszerkezetét az
első QpJ\ periódus elemeinél,
megállapítani a telített héjak és alhéjak számát.

Berzelius, Curie házaspár

nukleonok

VIZSGASZINTEK

az atom alkotórészei (atommag, elektronfelhő),
a legfontosabb elemi részecskék (elektron, proton,
neutron) jelölésük, relatív töltésük, relatív tömegük;
rendszám, tömegszám.
az atom semlegességét.
az elemi részecskék száma, a rendszám és a tömegszám
közti kapcsolatot.
az elem fogalma, jelölése (vegyjel), izotóp fogalma,
radioaktív izotópok (Hevesy György), alkalmazásuk (pl. a
gyógyászatban, a műszaki életben, a kormeghatározásban), relatív atomtömeg.

Középszint

1. Általános kémia

B) VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
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Elektronegativitás
(EN)

Az ionok

Az atomok mérete

A periódusos
rendszer

TÉMÁK

jelölni az elemek kationjait, és felírni az atomjaikból való
képződésük egyenletét,
jelölni az elemek anionjait, és felírni az atomjaikból való
képződésük egyenletét.
elektronegativitás fogalma (Pauling).
az elektronegativitás változását a periódusos rendszerben.
összehasonlítani az egy főcsoportba, illetve egy periódusba tartozó elemek elektronegativitását,
alkalmazni az elektronegativitás-értékeket a kötéstípusok
megállapításához.

Tudja

Fogalmi szint
Értse
Tudja

4

a kationok képződését atomokból, az anionok képződését
atomokból, elnevezésüket (-id végződésűek).

Értse,
értelmezze

Tudja összehasonlítani
Fogalmi szint

az atommag és az atom méretviszonyai.
az atomméret változásait a periódusos rendszer IĘFVR
SRUWMDLEDQ.
a periódusos rendszer D]RQRVIĘFVRSRUWMiEDQ lévő elemek
atomsugarát.
kation fogalma, anion fogalma.

az egy főcsoportba tartozó elemek hasonlóságának
elektronszerkezeti okát.
megállapítani a vegyértékelektronok számát a periódusos
rendszer főcsoportjaiban.

Fogalmi szint
Értse

Tudja

Értse

Fogalmi szint

az atomméret változásait a periódusos rendszer SHULy
GXVDLEDQ
a periódusos rendszer D]RQRVSHULyGXViEDQ lévő elemek
atomsugarát.
ionsugár, ionizációs energia fogalma, jele, mértékegysége;
elektronaffinitás, jele, mértékegysége.
az atomok és a belőlük képződő anionok, illetve kationok
mérete közti kapcsolatot; az ionizációs energia változását
a periódusos rendszerben.
összehasonlítani az egy főcsoportba, illetve egy periódusba tartozó elemeket első ionizációs energiájuk szerint,
összehasonlítani az adott nemesgáz szerkezetével egyező
elektronszerkezetű ionok méretét.

alkalmazni a vegyértékelektron-szerkezet és a periódusos
rendszerben elfoglalt hely kapcsolatát a periódusos
rendszerben, megállapítani a párosítatlan elektronok
számát.

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
az elemek csoportosítása (Mengyelejev), periódus és
mezők (s-, p-, d-, f-mező)
csoport, főcsoport és mellékcsoport.
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5

ábrázolni a kötő és nemkötő elektronpárokat a molekulákban,
megállapítani adott atom vegyértékét a molekulákban,
megállapítani a kötéspolaritást az elektronegativitásértékek alapján.

Tudja

Értse,
értelmezze

egyszeres és többszörös kötés, kovalens vegyérték, kötési
energia fogalma, mértékegysége, kötéspolaritás fogalma,
datív kötés fogalma, delokalizált kötés.
az egyszeres és a többszörös kötés jellemzőit, az aromás
vegyületek és a grafit delokalizált elektronrendszerét.

Fogalmi szint

A kovalens kötés

molekula fogalma, jelölése; kötő és nemkötő elektronpár.

ionkötés, kovalens kötés, fémes kötés.
az ion- és a kovalens kötés kialakulását egy általa választott példán bemutatva.
mindhárom elsőrendű kötés kialakulásának magyarázatát.
a tanult ionokból megszerkeszteni ionvegyületek
tapasztalati képletét.
diszperziós kölcsönhatás, dipólus-dipólus kölcsönhatás,
hidrogénkötés.
a diszperziós kölcsönhatás és a dipólus-dipólus kölcsönhatás kialakulását, a hidrogénkötés kialakulásának
feltételeit.
a másodrendű kötések erőssége közti különbségeket.

Emelt szint

a V- és a S-kötés szimmetriáját, a S-kötés kialakulásának
feltételeit, a kötéshossz összefüggéseit,
az összetett ionok delokalizált elektronrendszerét.

V- és a S-kötés, kötéstávolság fogalma

VIZSGASZINTEK

Fogalmi szint

Értelmezze

Értse

Fogalmi szint

Értse
Tudja

Fogalmi szint
Értelmezze

Középszint

1.3 Molekulák,
összetett ionok
Molekula

Másodrendű kémiai
kötések

1.2 Kémiai
kötések
Elsőrendű kémiai
kötések

TÉMÁK

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Állapotjelzők

1.4 Anyagi
halmazok
Anyagi halmaz

Összetett ionok

A molekulák
térszerkezete

TÉMÁK

Fogalmi szint

Tudja

Fogalmi szint

Tudja

Fogalmi szint
Értse

Tudja

Értelmezze

Fogalmi szint
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anyagi halmaz fogalma, elem, vegyület, keverék,
komponens, fázis.
besorolni azanyagi rendszereket, csoportosítani a
komponensek száma, illetve a komponensek anyagi
minősége (elem, vegyület) szerint.
jelük, SI mértékegységük.

besorolni az anyagi rendszereket, csoportosítani a fázisok
száma, illetve homogenitás szerint.

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
elektronpár-taszítási elmélet, központi atom, ligandum, a
kötésszög
molekula polaritása.
egyszerű molekulák téralkatát (pl. H2O, NH3, CO2, SO2,
a molekula alakját meghatározó tényezőket:
SO3, CH4, CCl4, CH2O stb.),
– a ligandumok száma,
a molekula polaritását befolyásoló tényezőket (téralkat és – a központi atomhoz tartozó nemkötő elektronpárok
száma.
kötéspolaritás).
megállapítani a tanult, egyszerű molekulák polaritását.
megállapítani a molekulák téralkatát, kötésszögeit, DGRWW
NpSOHWĦ molekula polaritását.
összetett ion fogalma.
komplex ion fogalma.
összetett ionok képződésének lehetőségeit:
komplex ion képződését a réz(II)ion akva- és amminkomplexének példáján.
D az NH4+ és a H3O+ szerkezetét, téralkatát,
E az oxosavakból levezethető összetett ionok (karbonát,
hidrogén-karbonát, nitrát, foszfát, szulfát)
származtatását és összegképletét.
megállapítani az összetett ionok szerkezetét (értelmezés
delokalizált elektronokkal), téralkatukat,
alkalmazni a komplex ionok, a központi ion és a ligandumok töltése közti összefüggést megadott példák
esetében.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

– Fémrácsos
kristályok

– Atomrácsos
kristályok

– Ionrácsos
kristályok

1.4.1 Egykomponensű anyagi
rendszerek
1.4.1.1 Kristályrácsok

Halmazállapotok,
halmazállapotváltozások

TÉMÁK

Fogalmi szint
Értse,
értelmezze
Fogalmi szint
Értse,
értelmezze
Fogalmi szint
Értse,
értelmezze
Tudja
értelmezni

Fogalmi szint
Tudja

Tudja

Értse,
értelmezze

Fogalmi szint
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a rácspontokon lévő részecskék, rácsösszetartó erő.
a gyémánt rácsának szerkezetét, az atomrácsos anyagok
jellemzőit.
a rácspontokon lévő részecskék, rácsösszetartó erő.
a fémrácsos anyagok jellemzőit.

amorf és kristályos állapot.
besorolni az elemeket és vegyületeket a megfelelő rácstípusba.
a rácspontokon lévő részecskék, rácsösszetartó erő.
az ionrácsos anyagok fizikai jellemzőit.

a fémek fizikai tulajdonságait a megadott fizikai adatok
alapján.

a SiO2 rácsának szerkezetét.

elemi cella, koordinációs szám, rácsenergia

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
gázhalmazállapot, Avogadro törvénye, folyadék hala folyadékok további általános jellemzői (felületi femazállapot, szilárd halmazállapot, halmazállapotszültség, viszkozitás).
változások.
a gázhalmazállapot általános jellemzőit ideális gázokra
(kölcsönhatás, diffúzió, összenyomhatóság),
az Avogadro-törvényt, a folyadékok általános jellemzőit
(kölcsönhatás, diffúzió, alak és összenyomhatatlanság), az
amorf és a kristályos állapot jellemzőit, az olvadáspont és
a rácstípus közti kapcsolatot,
a másodrendű erők és a molekulatömeg szerepét a
molekularácsos anyagok forráspontjának alakításában.
adatok elemzésével értelmezni a forráspont és a
egyszerű kísérletek értelmezését (a felületi feszültséggel, a
molekulák közötti kötőerők kapcsolatát.
viszkozitással és a diffúzióval kapcsolatban);
forráspontviszonyok becslésével értelmezni a forráspont
és a molekulák közötti kötőerők kapcsolatát.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

1.4.2.3 Kolloid
rendszerek

1.4.2.2 Diszperz
rendszerek

1.4.1.2 Átmenet a
kötés- és rácstípusok között
1.4.2 Többkomponensű rendszerek
1.4.2.1 Csoportosítás

– Molekularácsos
kristályok

TÉMÁK

homogén, heterogén és kolloid rendszer.
a többkomponensű rendszerek jellemzőit (a diszpergált
részecske mérete).
a diszperz rendszerek fajtái a komponensek halmazállapota szerint (köd, füst, hab, emulzió, szuszpenzió).

Fogalmi szint

Értse

Értse,
értelmezze
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besorolni a kísérletek során képződő diszperz
rendszereket a megfelelő típusba.
a vizes alapú kolloidok fajtái (asszociációs és makromolekulás kolloid), Zsigmondy Richárd, a vizes alapú
kolloidok csoportosítása a részecskék között fellépő
kölcsönhatás alapján: szolok és gélek, adszorpció és
deszorpció, fajlagos felület, ozmózis
az ozmózis jelenségét

Tudja

Fogalmi szint

egyszerű kísérleteket.

Tudjon
értelmezni

Fogalmi szint

a grafit szerkezetét és fizikai tulajdonságait.

a molekularácsos anyagok jellemzőit.

Értelmezze

Értse,
értelmezze
Tudja
értelmezni

Fogalmi szint

Emelt szint

a vizes alapú kolloidok szerkezetét a szappanoldat és a
fehérjeoldat szerkezete alapján; a szol és a gél állapot
jellemzőit.

a kovalens és az ionkötés közti átmenetet megadott
példavegyületek tulajdonságai alapján

a másodlagos kötőerők típusa, az olvadás- és forráspontok
közti kapcsolatot adatok összehasonlítása alapján.

VIZSGASZINTEK
Középszint
a rácspontokon lévő részecskék, rácsösszetartó erő.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

1.5 Kémiai
átalakulások
Kémiai reakció

Egyéb

– Oldatok

1.4.2.4 Homogén
rendszerek

TÉMÁK

elemezni az oldhatósági grafikonokat,
használni oldhatósági táblázatokat.

Tudjon

Tudja

Fogalmi szint
Értse

Tudja
alkalmazni

Tudja
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kémiai reakció fogalma, aktiválási energia.
a kémiai reakciók létrejöttének feltételeit (ütközés,
hatásos ütközés).
jelölni az aktiválási energiát az energiadiagramon.

az anyagszerkezetről tanultakat a mindennapi jelenségek,
információk értelmezésében.

a „hasonló hasonlót old” elvet,
egyenlettel leírni az ionvegyületek oldódását.

Tudja
alkalmazni

Értelmezze

oldószer és oldott anyag, oldhatóság fogalma, telített oldat
fogalma, az oldhatóság hőmérsékletfüggése,
gázok oldhatóságának hőmérsékletfüggése, anyagok
exoterm és endoterm oldódása.
az oldhatóság kapcsolatát az anyagi minőséggel,
ionkristályok oldódásának mechanizmusát,
az exoterm és az endoterm oldódás tapasztalatait.

Fogalmi szint

Értse

Tudja
értelmezni
Fogalmi szint

Tudjon

megállapítani az oldáshő exoterm, illetve endoterm
jellegét a rácsenergia és a hidratációs energia ismeretében.

oldhatósági grafikonokat készíteni.

a molekuláris anyagok oldódását; az oldhatóság hőmérsékletfüggésének felhasználását az anyagok átkristályosítással történő tisztítására; az oldáshő kapcsolatát a rácsenergiával és a hidratációs energiával.

a gázelegyek és a folyadékelegyek tulajdonságai közti
eltéréseket (térfogati kontrakció).
túltelített oldat, oldáshő fogalma.

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
példákat mondani kolloid rendszerekre a hétköznapi
életből.
a szolgél átalakulást a hétköznapi életből vett példák
alapján.
elegy, oldat.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

1.5.2 Reakciókinetika
1.5.2.1 Reakciósebesség

1.5.1.2 Reakcióhő

1.5.1 Termokémia
1.5.1.1 A folyamatok energiaviszonyai

Kémiai egyenlet

Képlet

TÉMÁK

Fogalmi szint

Tudja

Értse

Fogalmi szint

Tudja

Fogalmi szint
Értse

Tudja

Értse,
értelmezze

Fogalmi szint

Tudja

Fogalmi szint
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a reakciók csoportosítása sebességük szerint.
a koncentráció változtatásának hatása a reakciósebességre
(homogén reakció esetében),
a hőmérséklet-változtatás hatása a reakciósebességre.

endoterm és exoterm folyamat, energiadiagram.
a halmazállapot-változást, az oldódást és a kémiai reakciókat kísérő energiaváltozások exoterm vagy endoterm
jellegét.
ábrázolni energiadiagramon a folyamatok
energiaviszonyait.
reakcióhő fogalma, jelölése ('r+), mértékegysége, előjele;
képződéshő fogalma, jelölése, mértékegysége; Hess tétele.
a reakcióhő kiszámításának módját a képződéshő-adatok
alapján.
ábrázolni a reakcióhőt energiadiagramon.

a Hess-tétel érvényességének magyarázatát (energiamegmaradás) és alkalmazásának lehetőségeit.
felírni adott képződéshőhöz tartozó reakció egyenletét,
meghatározni a reakcióhő (képződéshő) értékét
energiadiagramon, illetve más energiaértékek alapján.

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
összegképlet fogalma és fajtái (tapasztalati és molekulaképlet), szerkezeti képlet fogalma és fajtái (elektronképlet, konstitúciós képlet stb.).
megadni a tanult vegyületek tapasztalati képletét, illetve
molekulaképletét.
sztöchiometriai egyenlet, tömegmegmaradás törvénye,
ionegyenlet, töltésmegmaradás elve.
a kémiai egyenlet minőségi és mennyiségi jelentéseit,
az egyszerű sztöchiometriai egyenletek írásának alapelveit, az egyszerű ionegyenletek írásának alapelveit.
az egyszerű sztöchiometriai egyenletek rendezését.
felírni a vizes oldatban lezajló reakciók ionegyenleteit.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

1.5.4 A kémiai
reakciók típusai
1.5.4.1 Sav–bázis
reakciók

1.5.3 Egyensúly
1.5.3.1 Megfordítható reakciók
1.5.3.2 Egyensúly

1.5.2.2 Katalízis

TÉMÁK

Értse,
értelmezze

Fogalmi szint

Tudja
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sav és bázis fogalma Arrhenius szerint, értékűség,
Brønsted-sav, Brønsted-bázis, amfotéria, sav- és báziserősség.
a Brønsted-féle sav–bázis párokat, a víz amfotériáját,
kvalitatíve a sav- és báziserősséget.

dinamikus egyensúly, kiindulási és egyensúlyi koncentráció, kémiai egyensúlyok, a legkisebb kényszer elve
(Le Chatelier-elv).
a dinamikus egyensúly kialakulását, az egyensúly
megzavarásának lehetőségeit (F, S, 7), a legkisebb
kényszer elvét a N2 + 3 H2 ֖ 2 NH3
reakción,
a katalizátor és az egyensúlyi folyamatok kapcsolatát.

Fogalmi szint

Értse,
értelmezze

a megfordítható folyamat lényegét.

elemezni a reakciósebességgel és a katalízissel
kapcsolatos egyszerű kísérleteket.
katalizátor fogalma.
a katalizátor hatását.
ábrázolni a reakció energiaviszonyait katalizátor nélkül és
katalizátor alkalmazása esetén.

.s és .b kapcsolatát az egyensúlyi koncentrációkkal;
a sav- és báziserősség, valamint a .s és .b kapcsolatát.

savállandó és bázisállandó (.s, .b), disszociációfok.

felírni a tömeghatás törvényét az egyensúlyi folyamatra
megadott reakcióegyenlet alapján,
értelmezni a legkisebb kényszer elvét megadott reakciók
esetében.

az egyensúlyi állandó és a sztöchiometriai egyenlet,
valamint az egyensúlyi koncentrációk kapcsolatát,

a kémiai egyensúly törvénye (a tömeghatás törvénye), az
egyensúlyi állandó (.c)

Emelt szint
a reakciósebesség koncentráció-függését megadott
sebességi egyenlet alapján,
a hőmérséklet reakciósebességre gyakorolt hatását.

VIZSGASZINTEK

Értse

Fogalmi szint
Értelmezze
Tudja

Tudja

Értelmezze

Középszint
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– Közömbösítés

– Sav–bázis indikátorok

– A vizes oldatok
kémhatása

TÉMÁK

Tudjon

Fogalmi szint
Értse

Tudja

Tudjon
értelmezni

Fogalmi szint

Tudja

Értelmezze

Fogalmi szint

Tudja
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a közömbösítés lényegét ionegyenlettel, a fém-oxidok és
savoldatok reakcióit, a nemfém-oxidok és lúgoldatok
reakcióit.
jelölni lúg- és savoldatok, fém-oxidok és savoldatok,
nemfém-oxidok és lúgoldatok közötti reakciót
V]W|FKLRPHWULDL egyenlettel.

a tanult indikátorok várható színét a különböző kémhatású
oldatokban.
semlegesítés.
a közömbösítés és a semlegesítés közti kapcsolatot,
a sav–bázis titrálás elvi alapjait.

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
felismerni a Brønsted-féle sav–bázis párokat a tanult
felismerni a Brønsted-féle sav–bázis párokat többértékű
egyértékű savak, illetve bázisok, valamint az NH4+, a
savak és a víz reakciójában,
CO32– és a víz reakciójában.
a Brønsted-féle sav–bázis párokat egyéb
(pl. CO32– + H3O+) reakciókban,
értelmezni az amfotériát megadott egyensúlyi folyamatok
alapján,
a nemvizes közegben végbemenő sav–bázis reakciókat
megadott példák alapján.
a víz autoprotolízise, a pH definíciója, a vízionszorzat és
értéke, savas, lúgos és semleges kémhatás.
az autoprotolízis egyenletét, kvalitatíve a savas, lúgos és
a vízionszorzatot (levezetéssel együtt).
semleges kémhatást, kvalitatíve a pH-t (25 °C-ra vonatkoztatva), a sav- és lúgoldatok kerek egész számú pHértékének kapcsolatát az oldat oxónium-, illetve
hidroxidion-koncentrációjával.
megállapítani adott oldat kémhatását (savasság, lúgosság, értelmezni a sav, illetőleg bázis vízbe kerülésekor
annak mértéke), összehasonlítani oldatok kémhatását a pH lejátszódó egyensúlyeltolódást,
megbecsülni az erős és gyenge savból, illetve bázisból
értékük alapján, megbecsülni a sav- és lúgoldat hígításakor, töményítésekor bekövetkező pH-változás irányát.
készült, azonos koncentrációjú oldatok pH-viszonyát.
univerzál indikátor és pH-papír, fenolftalein, lakmusz,
metilnarancs.
növényi indikátorok.
egyszerű kémcsőkísérleteket a kémhatás vizsgálatával
kapcsolatban (univerzál indikátor és pH papír használatával).
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1.5.4.4 Egyéb
reakciók

1.5.4.3 Egyéb, vizes oldatban végbemenő kémiai
reakciók

Fogalmi szint
Értelmezze

1.5.4.2 Elektronátmenettel járó
reakciók

Fogalmi szint
Tudja

Tudjon

Tudja

Tudjon
Fogalmi szint
Értelmezze

Tudja

Tudja
értelmezni

Értse

Értelmezze
Tudja

– Sók hidrolízise

TÉMÁK
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elemezni vizes oldatban lezajló különböző kémiai
reakciókkal kapcsolatos egyszerű kísérleteket.
egyesülés, bomlás, disszociáció.
besorolni a tanult kémiai reakciókat a megfelelő reakciótípusba.

csapadék, gázfejlődés.
a csapadékképződési reakciókat és a gázfejlődési
reakciókat a szerves és szervetlen kémiai tanulmányai
során megismert konkrét példákon.
felírni a csapadékképződési és a gázfejlődési reakciók
V]W|FKLRPHWUDL egyenleteit.

az oxidációt és redukciót, valamint az oxidáló- és
redukálószer fogalmát tanult vagy megadottszervetlen
kémiai reakciókban,
elemezni egyszerű kísérleteket a redoxireakciókkal
kapcsolatban.

Emelt szint

rendezni oxidációs számok alapján a redoxi egyenleteket.
komplexképződés.
ionegyenlettel a csapadékképződési reakciókat,
a komplexképződési reakciókat konkrét példán,
ionegyenlettel a gázfejlődési reakciókat.
felírni a csapadékképződési reakciók LRQHJ\HQOHWpW a
tanult vagy megadott csapadékok esetében, a komplexképződési reakciók V]W|FKLRPHWUDL és LRQHJ\HQOHWpW a tanult, illetve megadott képletű komplexek esetében,
gázfejlődési reakciók LRQHJ\HQOHWpW.

kiszámítani az oxidációs számokat molekulákban,
összetett ionokban, megállapítani az oxidáció és redukció
folyamatát, valamint az oxidálószert és redukálószert oxidációsszám-változás alapján.

az oxidációs szám kiszámításának szabályait,
az oxidációs szám alapján történő egyenletrendezés elveit.

megállapítani a sók hidrolízisét, megadni vizes oldatuk
kémhatását; jelölni a folyamatot ionegyenlettel.
oxidációs szám fogalma.

VIZSGASZINTEK

oxidáció és redukció, oxidáló- és redukálószer
az oxidációt és a redukciót, valamint az oxidálószer és
redukálószer fogalmát konkrét példa alapján.

Középszint
a hidrolízist az NH4Cl és a Na2CO3 példáján.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Egyéb

1.5.5.3 Az elektrolízis mennyiségi viszonyai

1.5.5.2 Elektrolízis

1.5.5 Elektrokémia
1.5.5.1 Galvánelem

TÉMÁK

Értse,
értelmezze
Tudja
alkalmazni

Fogalmi szint

Tudja

Értse

Fogalmi szint

Tudjon
értelmezni
Tudja

Tudja

Értelmezze

Értse

Fogalmi szint
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a kémiai reakciókról tanultakat a mindennapi jelenségek,
információk értelmezésében.

megbecsülni a redoxireakciók irányát a standardpotenciálok összehasonlítása alapján.
elektrolízis fogalma, pólusok az elektrolizáló cellában,
olvadékelektrolízis, vizes oldat elektrolízise.
az elektrolizáló cella felépítését, az anód- és katódfolyamatot az elektrolizáló cellában, az indifferens elektródok
között végbemenő (kis feszültséggel történő) elektrolízis
folyamatait a sósav, illetve az általa választott vizes oldat
elektrolízise esetében.
jelölni egyenlettel az elektrolízis anód- és katódfolyamatát
megadott végtermékek esetében.

Emelt szint

az elektrolízis mennyiségi törvényeit.

az indifferens elektródok között végbemenő (kis
feszültséggel történő) elektrolízis folyamatait a kénsav-, a
NaCl-, a NaOH-, a Na2SO4-, a ZnI2-, és a CuSO4-oldat
esetében, valamint az ebből kikövetkeztethető esetekben;
a NaCl-oldat Hg-katódos elektrolízisének folyamatait.
megállapítani az oldatban bekövetkező változásokat
(töményedés, hígulás, kémhatásváltozás stb.).
Faraday I. és II. törvénye.

egyszerű kísérleteket a galvánelemekkel kapcsolatban.

a standard hidrogénelektród felépítését.

standardpotenciál fogalma, elektródpotenciál.

VIZSGASZINTEK

a galváncella felépítése, elektród, anód és katód,
elektromotoros erő fogalma, jele, mértékegysége,
standardpotenciál, jele, mértékegysége, a standard hidrogénelektród jelölése, standard fémelektród fogalma és
jelölése, Daniell-elem és jelölése.
az elektromotoros erő és a standardpotenciálok kapcsolatát, a standard fémelektród felépítését, a galvánelemek környezetvédelmi vonatkozásait.
az anódon és a katódon lejátszódó folyamatokat a Daniellelemben.
jelölni egyszerű galvánelemek felépítését,
azonosítani az egyes pólusokat,
felírni a hozzájuk tartozó elektródfolyamatok kémiai
egyenletét, illetve a folyamat bruttó egyenletét.

Középszint

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Egyéb

2.2 Nemesgázok
Anyagszerkezet
Tulajdonságok

Egyéb

Előfordulás,
előállítás,
felhasználás

Tulajdonságok

2.1 Hidrogén
Anyagszerkezet

TÉMÁK

Értse
Fogalmi szint
Értse
Tudja
értelmezni
Tudja
alkalmazni

Tudja
értelmezni
Tudja

Tudjon
értelmezni
Fogalmi szint

Értse

Fogalmi szint
Értse

Fogalmi szint
Értse
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a nemesgázok vegyérték-elektronszerkezetét.
színük, szaguk, halmazállapotuk.
alacsony reakciókészségük magyarázatát.
az előfordulásukkal, ipari előállításukkal,
felhasználásukkal kapcsolatos információkat.
a nemesgázokról tanultakat a mindennapi jelenségek,
információk értelmezésében.

az előfordulásával, ipari előállításával, felhasználásával
kapcsolatos információkat.
alkalmazni a hidrogénről tanultakat a mindennapi
jelenségek, információk értelmezésében.

Emelt szint

a nemesgázok rácstípusát.

a hidrogéngáz nagy diffúziósebességét,
a diffúziósebességgel kapcsolatos (mázatlan agyaghengeres) kísérletet.
a reakcióit fémekkel.

VIZSGASZINTEK

izotópjai: hidrogén (H), deutérium (D), trícium (T).
a hidrogénatom elektronszerkezetét, a hidrogén molekulaszerkezetét, polaritását, rácstípusát.
színe, halmazállapota, oldhatósága, sűrűsége.
az olvadás- és forráspontjának anyagszerkezeti
magyarázatát,
a hidrogéngáz levegőhöz viszonyított sűrűségét.
a reakcióképességének magyarázatát, reakcióit nemfémekkel, fém-oxidokkal.
a durranógáz-reakció végrehajtásának módját és annak
gyakorlati jelentőségét.
egyszerű kísérleteket a hidrogén sajátságaival
kapcsolatban.
laboratóriumi előállítás (cink + sósav).

Középszint

2. Szervetlen kémia

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Egyéb

– Élettani hatás

– Felhasználás,
előfordulás

– Előállítás

Fogalmi szint

– Tulajdonságok

Értse
Tudja
alkalmazni

Tudja
értelmezni
Fogalmi szint

Tudja

Értse

Fogalmi szint
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a halogénekről tanultakat a mindennapi jelenségek,
információk értelmezésében.

példákkal bemutatni a NOyU sokoldalú felhasználását a
tanult tulajdonságok alapján,
a NOyU előfordulásával, felhasználásával kapcsolatos
információkat.
a klór mérgező hatása, keletkezésének lehetőségei,
veszélyei a háztartásban.

a NOyU reakcióját fémekkel, hidrogénnel, a halogének
reakcióját más halogenidekkel (a standardpotenciálok
alapján).
a klórral kapcsolatos egyszerű kémcsőkísérleteket a leírt
tapasztalatok alapján.

Értelmezze

Tudjon
értelmezni
Tudja

a NOyU reakciója vízzel (Semmelweis Ignác), oxidáló
hatása.

Emelt szint

a klór fertőtlenítő hatásának magyarázatát.

példákkal bemutatni a KDORJpQHN sokoldalú felhasználását
a tanult tulajdonságok alapján,
a KDORJpQHN előfordulásával, felhasználásával kapcsolatos
információkat.

megadni a halogénekkel kapcsolatos kísérletek várható
tapasztalatait és azok magyarázatát.
ipari: elektrolízissel,
a NOyU laboratóriumi előállítása sósavból.
a sósav és a kálium-permanganát reakciójának egyenletét.

a reakcióikat fémekkel, a reakciójukat hidrogénnel,
a reakcióikat más halogenidekkel,
a kémiai reakcióikat az oxidációsszám-változás alapján.

színük, szaguk, halmazállapotuk, oldhatóságuk vízben és
egyéb oldószerekben, jódtinktúra, Lugol-oldat (KI-os
jódoldat).
az olvadás- és forráspont, illetve a szín változásának
anyagszerkezeti magyarázatát a csoportban.
reakciójuk vízzel, lúgoldattal, oxidáló hatásuk.

a vegyértékhéjuk szerkezetét, molekulaszerkezetüket,
polaritásukat, rácstípusukat.

VIZSGASZINTEK

a NOyU vegyértékelektron-szerkezetét, molekulaszerkezetét, polaritását, rácstípusát.
a NOyU színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága vízben és
egyéb oldószerekben.

Középszint

Fogalmi szint

Értse

Értse

2.3 Halogénelemek
és vegyületeik
2.3.1 Halogénelemek
– Anyagszerkezet

TÉMÁK

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Tudja
értelmezni

– Előfordulás,
felhasználás

– Tulajdonságok

Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint
Értse

Tudja
értelmezni
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színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága.
a kősó olvadáspontjának és oldhatóságának halmazszerkezeti magyarázatát.
az előfordulásával, előállításával, felhasználásával,
környezet- és egészségkárosító hatásával kapcsolatos
információkat.

a kősó rácstípusa.

a HCl előfordulásával, előállításával, felhasználásával,
környezet- és egészségkárosító hatásával kapcsolatos
információkat.

a hidrogén-kloriddal kapcsolatos egyszerű
kémcsőkísérleteket.

Tudja
értelmezni

Emelt szint

a kősó kristályrács-szerkezetét.

a hidrogén-halogenidek előfordulásával, előállításával,
felhasználásával kapcsolatos információkat.

a saverősségük változását a csoportban,
a hidrogén-halogenidek reakcióit,
a HF hatását az üvegre.
a hidrogén-halogenidekkel kapcsolatos egyszerű
kémcsőkísérleteket.

molekulaszerkezetüket, polaritásukat.
színük, szaguk, forráspont-viszonyaik.
a forráspontviszonyok anyagszerkezeti magyarázatát.

kötéstípus szerint (ionos és kovalens).
csoportosítani a tanult halogenideket kötéstípus szerint
(ionos és kovalens), felismerni az átmeneti kötéstípusú
halogenideket fizikai adataik alapján.

VIZSGASZINTEK

sav–bázis jelleg, egyéb reakciók (fémek + sósav).
a HCl reakcióját vízzel, a sósav reakcióit.

a HCl molekulaszerkezetét, polaritását.
a HCl színe, szaga, standard halmazállapota.

Középszint

Értse
Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint
Értse

Fogalmi szint
Tudja

– Halmazszerkezet

2.3.2.2 Kősó (NaCl)

– Előfordulás,
előállítás,
felhasználás

2.3.2.1 Hidrogénhalogenidek (HF,
HCl, HBr, HI)
– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok

2.3.2 Halogénvegyületek
– Csoportosítás

TÉMÁK

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Fogalmi szint

Értse

– Előfordulás

– Élettani szerep

Tudja
értelmezni
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az O2 jelentőségét (biológiai oxidáció), az ózon keletkezését és hatását a felső, illetve az alsó légrétegekben.

allotrópia.
az O2 szerkezetét.
színe, szaga, halmazállapota, vízoldékonysága, oxidáló
hatása, égésben betöltött szerepe.
az oxigén reakcióit a tanult fémekkel, nemfémekkel,
szerves vegyületekkel; az oxigén reakcióival kapcsolatos
egyszerű kísérleteket.
előfordulása elemi állapotban (O2, O3), vegyületekben.

Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint

– Tulajdonságok

Müller Ferenc (tellúr).
az oxigén és a kén atomjainak elektronszerkezetét, a
molekula-, illetve a halmazszerkezetüket.

Fogalmi szint
Értse

2.4 Az oxigéncsoport elemei és
vegyületeik
Az oxigéncsoport
elemei (O, S, Se,
Te)
2.4.1 Oxigén
– Anyagszerkezet

alkalmazni a halogénvegyületekről tanultakat a
mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

összetétele, kémhatása, oxidáló hatása, a háztartási
alkalmazásának veszélyei – környezetvédelmi
szempontok.

Emelt szint

a nátrium-hidroxid-oldat és klór reakciójával történő
előállítását, oxidáló hatását, valamint savakkal történő
reakcióját reakcióegyenlettel is.

színük, vízoldékonyságuk, fényérzékenységük.
a felhasználásukkal kapcsolatos információkat.

VIZSGASZINTEK

Tudja

Értelmezze

Fogalmi szint
Tudja
értelmezni
Fogalmi szint

Középszint

2.3.2.5 Egyéb

2.3.2.4 Hypo
(NaOCl-oldat)

2.3.2.3 Ezüst-halogenidek (AgCl,
AgBr, AgI)
– Tulajdonságok
– Felhasználás

TÉMÁK

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

2.4.2.2 Oxidok
– Csoportosításuk

Tudja

Tudja
értelmezni

Értse

Értse
Fogalmi szint

Fogalmi szint

Tudja
értelmezni
Tudja
alkalmazni

– Felhasználás,
előállítás
– Egyéb

2.4.2 Oxigénvegyületek
– Csoportosítás
2.4.2.1 Dihidrogénperoxid (H2O2)
– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok

Fogalmi szint

– Előállítás, keletkezés (O2)

TÉMÁK
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csoportosítani rácstípus szerinti a tanult oxidokat.

oxidok, hidroxidok, oxosavak és sóik.

Emelt szint

molekulaszerkezetét, polaritását.
színe, szaga, halmazállapota, vízoldékonysága, redoxi
sajátságai, (fertőtlenítőszer, hajszőkítés)
vízoldhatóságának anyagszerkezeti okait, bomlását,
redoxi sajátságait.
a felhasználásával, tulajdonságaival kapcsolatos
információkat.

peroxidok.

VIZSGASZINTEK
Középszint
ipari és laboratóriumi előállítási módjai, természetbeni
keletkezése (levegőből, termikus bontással, fotoszintézis
során).
az előállításával, felhasználásával kapcsolatos
információkat.
az oxigénről tanultakat a mindennapi jelenségek,
információk értelmezésében.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

a reakcióit savakkal, bázisokkal, s felírni azok
reakcióegyenleteit.
édes- és tengervíz, csapadékok (hó, esővíz).
a természetes vizek tisztaságát – a környezetvédelmi
szempontokat (mérgek, eutrofizáció), a karsztjelenségeket, a savas esők kialakulását.
állandó és változó keménység.
a vízkeménység okát, a vízlágyítási eljárásokat (forralás,
csapadékképzés, ioncsere).
oldószer, reakcióközeg, reakciópartner, szerepe a hőháztartásban.
a kalcium-oxid (égetett mész) és a magnézium-oxid
képlete, színe, halmazállapota, rácstípusa, vízoldékonysága, reakciója vízzel, fontosabb felhasználása.
a savakkal való reakciójuk egyenletét.

Tudja

Fogalmi szint

Fontosabb fémoxidok

Tudja

Értse
Tudja
Fogalmi szint

Fogalmi szint

Tudja

Fogalmi szint

– Élettani szerep

2.4.2.3 Hidroxidok
Fontosabb fémhidroxidok

Fogalmi szint
Értse

Fogalmi szint
Értse
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a nátrium-hidroxid (lúgkő, marónátron) és a kalcium-hidroxid (oltott mész) képlete, színe, halmazállapota, rácstípusa, előállítása, fontosabb felhasználása, maró hatása.
a kölcsönhatásukat vízzel, a folyamatok energiaviszonyait.
a savakkal való reakciójuk egyenletét.

autoprotolízisét.

Értse

Értelmezze

Emelt szint

a savakkal és lúgoldatokal való reakciói egyenletét.
a kálium-hidroxid, a réz(II)-hidroxid, a vas(II)-hidroxid, a
vas(III)-hidroxid színe, halmazállapota, vízoldhatósága.
a savakkal való reakciójuk egyenletét.

az alumínium-hidroxid képlete, színe, halmazállapota,
fontosabb felhasználása.

az alumínium-oxid, a réz(I)-oxid, a réz(II)-oxid és a
vas(III)-oxid képlete, halmazállapota, vízoldékonysága,
fontosabb felhasználása.
a savakkal való reakciójuk egyenletét.

a vízlágyítási eljárásokat leíró reakcióegyenleteket.
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a vízmolekula szerkezetét, alakját, polaritását.
színe, szaga, halmazállapota, sűrűsége és annak függése a
hőmérséklettől; amfotéria.
az olvadás- és forráspont anyagszerkezeti magyarázatát.

Középszint

Értse
Fogalmi szint

– Vízkeménység

– Természetes
vizek

Víz (H2O)
– Anyagszerkezet
– Tulajdonságai

TÉMÁK

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

– Élettani hatása
– Előfordulás,
előállítás,
felhasználás
– Sói

2.4.4 A kén vegyületei
2.4.4.1 Dihidrogénszulfid, kénhidrogén (H2S)
– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok

– Egyéb

– Tulajdonságok

2.4.3 Kén
– Anyagszerkezet

2.4.2.4 Egyéb

TÉMÁK

a reakcióját oxigénnel, cinkkel és vassal.

Értse
Tudja
értelmezni
Tudja
értelmezni
Tudja
alkalmazni

mérgező hatása.
az előfordulásával, ipari előállításával, felhasználásával
kapcsolatos információkat.
szulfidok.

Tudja
értelmezni
Fogalmi szint
Tudja
értelmezni

Fogalmi szint
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a molekulaszerkezetét, polaritását.
színe, szaga, halmazállapota, vízoldhatósága.
a reakcióját vízzel, kén-dioxiddal.

Értse
Fogalmi szint
Értse

a kénnel kapcsolatos egyszerű kísérleteket.
az előfordulásával, előállításával, felhasználásával
kapcsolatos információkat.
a kénről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk
értelmezésében.

színe, halmazállapota, oldhatósága.
a reakcióját oxigénnel.

a kén molekulaszerkezete.
a kénatom elektronszerkezetét.

Fogalmi szint
Értse

Fogalmi szint
Értse

Tudja
alkalmazni

Emelt szint

a tökéletes és nem tökéletes égését, a reakcióját Fe2+-,
Pb2+- és Ag+-ionnal.
a kén-hidrogénnel kapcsolatos egyszerű kísérleteket.

a kén melegítése közben bekövetkező szerkezeti változásokat (az olvadék viszkozitása, amorf kén).
a reakcióját fémekkel.

a kénnél előforduló allotrópiát.

VIZSGASZINTEK
Középszint
az oxigénvegyületekről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

2.4.4.5 Kénsav
(H2SO4)
– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok

Értse,
értelmezze
Fogalmi szint

Értse
Fogalmi szint
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sav–bázis jelleg, redoxi sajátság, roncsoló hatás,
vízelvonó hatás.

a molekulaszerkezetét, polaritását.
színe, halmazállapota, sűrűsége, higroszkópossága,
elegyedése vízzel, az elegyítés szabályai.

a felhasználásával kapcsolatos tulajdonságait, reakcióját
vízzel.

Értse

Fogalmi szint
Tudja
értelmezni

felhasználása kénsavgyártásnál, illetve konzerválásra.
a savas esők kialakulását és hatását.

Fogalmi szint
Értse

– Felhasználás
– Környezetszennyező hatás
2.4.4.3 Kén-trioxid
(SO3)
2.4.4.4 Kénessav
(H2SO3) és sói
– Tulajdonságok

a reakcióját vízzel, a további oxidációját, a környezetszennyező hatását.
kénből történő előállítása.
a kénből történő előállítás reakcióegyenletét.

molekulaszerkezetét, polaritását.
színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága.

Emelt szint

a kénsav forráspontjának anyagszerkezeti magyarázatát,
az elegyítés közben bekövetkező változásokat.

sav–bázis jelleg, redukáló hatás, szulfitok.
a vizes oldatban lejátszódó folyamatokat.

piritből, szulfitokból történő előállítása.
a piritből, szulfitokból történő előállítás
reakcióegyenleteit.

a kén-dioxid forráspontjának és az oldhatóságának
anyagszerkezeti magyarázatát.
redukáló és oxidáló hatása.
a további oxidációja során kialakuló egyensúlyt.

VIZSGASZINTEK

Fogalmi szint
Tudja

Fogalmi szint
Értelmezze

Értse
Fogalmi szint
Értelmezze

Középszint

– Előállítás

2.4.4.2 Kén-dioxid
(SO2)
– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok

TÉMÁK

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Fogalmi szint
Fogalmi szint

– Sói
– Fontosabb szulfátok
2.4.4.6 Nátriumtioszulfát (fixírsó,
Na2S2O3)
2.4.4.7 Egyéb

– Előfordulás, előállítás, felhasználás
– Egyéb

Fogalmi szint

– Tulajdonságok

Tudja
értelmezni
Tudja

Értse

Értse

2.5 A nitrogéncsoport elemei és
vegyületeik
2.5.1 Nitrogén
– Anyagszerkezet

Tudja
alkalmazni

Fogalmi szint

Értse

Tudja

Tudja
értelmezni
Értse
Fogalmi szint

Értse

– Egyéb

– Ipari előállítás
– Felhasználás

TÉMÁK
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a nitrogénatom elektronszerkezetét, a nitrogén molekulaszerkezetét, polaritását, rácstípusát.
színe, szaga, halmazállapota, vízoldékonysága,
reakciókészsége.
a nitrogén reakciókészségének molekulaszerkezeti okát,
reakcióját hidrogénnel és oxigénnel.
az előfordulásával, előállításával, felhasználásával
kapcsolatos információkat.
alkalmazni a nitrogénről tanultakat a mindennapi
jelenségek, információk értelmezésében.

a kénvegyületekről tanultakat a mindennapi jelenségek,
információk értelmezésében.

a kénsav kezelésével kapcsolatos balesetvédelmi
előírásokat.
szulfátok.
a gipsz, a rézgálic és a keserűsó képlete, színe,
halmazállapota, vízoldhatósága, főbb felhasználása.

akkumulátor, vízelvonószer, roncsolószer, oxidálószer,
ipari alapanyag, gyógyszer- és mosószergyártás.

felhasználása a fényképészetben, a komplexképző
sajátsága.

hidrogén-szulfátok.

szemléltetni a kénsav sokoldalú felhasználását a tanult
példák alapján.

a kénsavgyártás lépéseit.

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
a reakcióját vízzel, híg oldatának reakcióját fémekkel,
tömény oldatának reakcióját fémekkel
bázisokkal, illetve a fémekre gyakorolt passziváló hatását,
a szerves vegyületekre gyakorolt elszenesítő hatását.
a különböző típusú reakciókkal kapcsolatos kísérleteket.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Nitrogén-dioxid
(NO2)
– Tulajdonságok,
élettani hatás

2.5.2.2 Nitrogénoxidok
Nitrogén-monoxid
(NO)
– Tulajdonságok,
előállítása,
élettani hatás,

– Felhasználás
– Sói

– Előfordulás
– Előállítás

2.5.2 Nitrogénvegyületek
2.5.2.1 Ammónia
(NH3)
– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok

TÉMÁK

Fogalmi szint

Értse

Fogalmi szint

Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értse

Tudja
értelmezni
Fogalmi szint
Értelmezze
Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értse

Értelmezze

Értse
Fogalmi szint
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színe, szaga, sűrűsége, halmazállapota, oldékonysága,
mérgező, illetve környezetszennyező hatása

hűtés, műtrágya- és salétromsavgyártás.
ammóniumsók, halmazállapot, vízoldékonyság, műtrágya.
az ammóniumion szerkezetét, az ammóniumsók
rácstípusát.

Emelt szint

színe, halmazállapota, vízoldékonysága,
környezetszennyező hatása.
a reakcióját oxigénnel, a laboratóriumi előállítását
salétromsavból.

szalalkáli.

a laboratóriumi előállítását ammóniumsókból.

komplexképző sajátsága.
a komplexképző sajátságát.

VIZSGASZINTEK

molekulaszerkezetét, polaritását, az ammónia rácstípusát.
színe, szaga, halmazállapota, cseppfolyósíthatósága,
oldhatósága.
az ammónia olvadáspontja és forráspontja, valamint
cseppfolyósíthatósága anyagszerkezeti magyarázatát, a
szökőkút-kísérletet.
az ammónia fizikai sajátságaival kapcsolatos egyszerű
kísérleteket.
sav–bázis sajátsága.
reakcióját vízzel, savakkal.
szerves anyagok bomlásterméke.
ipari előállítása.
az ipari ammóniaszintézis optimális körülményeit.

Középszint

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

2.5.2.5. Egyéb

– Fontosabb nitrátok

– Sói

– Felhasználás

– Előállítás

2.5.2.3 Salétromossav (HNO2)
– Sói
2.5.2.4 Salétromsav
(HNO3)
– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok

– Előállítás

TÉMÁK

Tudja
alkalmazni

Értelmezze

Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint

Tudjon
értelmezni
Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint
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a nitrogénvegyületekről tanultakat a mindennapi
jelenségek, információk értelmezésében.

az ammónium-nitrát képlete, színe, halmazállapota, rácstípusa, vízoldékonysága, fontosabb felhasználása, környezetvédelmi szempontok.

választóvíz, a királyvíz alkotórésze, műtrágya- és
robbanószergyártás.
nitrátok.

sav–bázis jelleg, redoxi sajátság.
a reakcióját vízzel, bázisokkal,
híg oldatának reakcióját fémekkel, illetve egyes fémekre
gyakorolt passziváló hatását.
egyszerű kémcsőkísérleteket a sav-bázis- és a redoxi
sajátságával kapcsolatban.

a nitrátion szerkezetét.
a nátrium-nitrát (chilei salétrom), a kálium-nitrát, és az
ezüst-nitrát (lápisz, pokolkő) képlete, színe, halmazállapota, rácstípusa, vízoldékonysága, fontosabb felhasználása,
környezetvédelmi szempontok.
a lápisz gyógyászati felhasználását,
a pétisó összetételét.

ipari előállítás nitrogénből.
az ipari előállítás lépéseit.
nitráló elegy.

a salétromsav vízoldhatóságának anyagszerkezeti okát.
bomlékonyság (fényérzékenység).
tömény oldatának reakcióját fémekkel,
az oxidáló hatásának változását a töménységgel
(reakcióegyenlettel is).

a molekula szerkezetét.

Értse
Fogalmi szint
Értelmezze
Fogalmi szint
Értse
színe, szaga, halmazállapota, oldékonysága.

nitritek, a nitritek élettani hatása.

Emelt szint
a reakcióját vízzel.
laboratóriumi előállítása.
a laboratóriumi előállítását salétromsavból

VIZSGASZINTEK

Fogalmi szint

Értse
Fogalmi szint
Értelmezze

Középszint

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

– Élettani hatás,
felhasználás

2.5.4.2 Foszforsav
(ortofoszforsav,
H3PO4)
– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok

– Felhasználás,
előfordulás, előállítás
2.5.4 Foszforvegyületek
2.5.4.1 Difoszforpentaoxid (P2O5)
– Tulajdonságok

– Élettani hatás

– Tulajdonságok

2.5.3 Foszfor
– Anyagszerkezet

TÉMÁK

a felhasználásával, előfordulásával, előállításával
kapcsolatos információkat.

színe, halmazállapota, higroszkópossága.
a reakcióját vízzel, a vízelvonó hatását.

Fogalmi szint
Értse
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az előfordulásával, biológiai jelentőségével, ipari
előállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

sav–bázis jelleg, észterképzés.
a reakcióját vízzel.

Fogalmi szint
Értse

Tudja
értelmezni

színe, szaga, halmazállapota, oldékonysága.

Értse
Fogalmi szint
Értse

gyufa (Irinyi János).

disszociációját három lépésben, reakcióját NaOH-dal,
különböző anyagmennyiség-arányban.

az olvadáspontja és a vízoldékonysága anyagszerkezeti
magyarázatát.

a molekulaszerkezetét.

az eltérő élettani hatás anyagszerkezeti magyarázatát.

a módosulatok gyúlékonyságbeli eltéréseit.

értelmezni egyszerű kísérleteket a foszforral kapcsolatban.
gyúlékonyság.
reakcióját oxigénnel.
a módosulatok eltérő élettani hatása.

Tudjon
Fogalmi szint
Értelmezze
Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint
Tudja
értelmezni

a foszfor halmazállapota és oldhatósága halmazszerkezeti
magyarázatát.

a foszfor allotróp módosulatai közti különbség anyagszerkezeti magyarázatát.

Emelt szint

a módosulatok színe, halmazállapota, oldhatósága.

allotróp módosulatai.

VIZSGASZINTEK

Fogalmi szint
Értse

Fogalmi szint
Értse

Középszint

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

– Egyéb

– Felhasználás

Értse
Fogalmi szint

– Tulajdonságok

Tudja
alkalmazni

Fogalmi szint
Értse
Tudja
Fogalmi szint

Értelmezze

Fogalmi szint

Tudja
alkalmazni

Fogalmi szint

Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint

2.6 A széncsoport
elemei és vegyületeik
2.6.1 Szén
– Előfordulás

Egyéb

– Sói
– Anyagszerkezet
2.5.4.3. A foszforsav fontosabb
sói
– Szabályos sók
– Savanyú sók

TÉMÁK
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gyakoriság, allotróp módosulatai (grafit, gyémánt,
fullerének),
természetes (ásványi) és mesterséges szenek.
a grafit és a gyémánt halmazszerkezetét.
a grafit és a gyémánt színe, halmazállapota, keménysége,
oldhatósága, elektromos vezetése.
a grafit és a gyémánt tulajdonságait anyagszerkezeti
alapon.
redoxi sajátság.
a szén reakcióját szén-dioxiddal, vízgőzzel, oxigénnel.
felírni különböző fém-oxidokkal való reakciói egyenletét.
redukálószer, ötvözőanyag, tüzelőanyag, írószer, vágó- és
csiszolóanyag, elektród, szénkefe, ékszer.
a szénről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk
értelmezésében.

a foszforról és a foszfor vegyületeiről tanultakat a
mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

a fullerének molekula- ás halmazszerkezetét.

a nátriummal és kalciummal alkotott savanyú sói,
képletük, színük, halmazállapotuk, vízoldékonyságuk,
főbb felhasználásuk, környezeti hatásuk.

Emelt szint
hidrogén- és dihidrogén-foszfátok.
a foszfátion szerkezetét.

VIZSGASZINTEK

a trinátrium-foszfát (trisó), a kalcium-foszfát (foszforit)
képlete, színe, halmazállapota, vízoldékonysága, főbb felhasználása (vízlágyítás, műtrágyák, mosószerek),
környezeti hatásuk (eutrofizáció).

foszfátok.

Középszint

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

– Előfordulás, keletkezés
– Élettani és ökológiai hatás

2.6.2.2 Szén-dioxid
(CO2)
– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok

– Előállítás,
felhasználás

– Előfordulás
– Élettani hatás

2.6.2 A szén vegyületei
2.6.2.1 Szén-monoxid (CO)
– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok

TÉMÁK

Értse
Fogalmi szint

Fogalmi szint

Tudjon
értelmezni
Fogalmi szint
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a különböző koncentrációjú CO2 hatása az élő szervezetekre.
az üvegházhatást.
mészkőből sósavval.

légkör, biológiai és ipari folyamatok terméke.

éghetőség (nem éghető).
a reakcióját vízzel (a vízoldékonyság magyarázatát),
a reakcióját lúgoldatokkal, kimutatását meszes vízzel.
egyszerű kísérleteket a szén-dioxiddal kapcsolatban.

Fogalmi szint
Értse

Értse

a molekulaszerkezetét, polaritását.
színe, szaga, halmazállapota, sűrűsége, vízoldékonysága,
kondenzálhatósága (szárazjég).
a levegőhöz viszonyított sűrűségét.

az előállításával, felhasználásával kapcsolatos
információkat.

képződés nem tökéletes égéskor.
mérgező hatása, teendők szén-monoxid-mérgezés esetén.

színe, szaga, halmazállapota, vízoldékonysága, sűrűsége
az égését.

Emelt szint

a forráspontjának és a kondenzálhatóságának anyagszerkezeti magyarázatát.

a laboratóriumi előállítást (hangyasavból).

a mérgező hatását.

a molekulaszerkezetét és a polaritását.
redoxi sajátságai, komplexképző sajátság.
a vízoldékonyság anyagszerkezeti magyarázatát.
szerepét a vasgyártásban, különböző fém-oxidokkal való
reakciójának az egyenletét.

VIZSGASZINTEK

Értse
Fogalmi szint

Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értelmezze
Tudja
értelmezni
Értelmezze

Értse
Fogalmi szint
Értse
Tudja

Középszint

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

– Előfordulás
– Felhasználás
– Egyéb

2.6.3 Szilícium
– Anyagszerkezet
– Tulajdonságai

2.6.2.4. Egyéb

– Fontosabb hidrogén-karbonátok

– Sói
– Fontosabb karbonátok

– Laboratóriumi
előállítás
– Felhasználása
2.6.2.3 Szénsav
(H2CO3)
– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok

TÉMÁK

Értse
Fogalmi szint
Értse
Tudjon
értelmezni
Fogalmi szint
Fogalmi szint

Értse
Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint
Fogalmi szint
Tudja
alkalmazni

Értse
Tudja
értelmezni
Tudja
alkalmazni

Fogalmi szint
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gyakorisága, agyagásványok.
elektronika, ötvöző elem.
a szilíciumról tanultakat a mindennapi jelenségek,
információk értelmezésében.

a rácstípusát.
félvezető sajátsága.

a molekulaszerkezetét.
sav–bázis jelleg.
bomlékonyságát, reakcióját vízzel.
egyszerű kémcsőkísérleteket a szénsavval és sóival
kapcsolatban.
karbonátok, hidrogén-karbonátok.
a nátrium-karbonát (szóda, sziksó), a kalcium-karbonát
(mészkő, márvány), a magnézium-karbonát és a dolomit
képlete, színe, halmazállapota, vízoldhatósága, főbb felhasználása.
a szóda reakcióit savakkal, a mészégetést, az égetett mész
építőipari felhasználását.
a szódabikarbóna képlete, színe, halmazállapota,
vízoldhatósága, főbb felhasználása, jelentősége,
kalcium- és magnézium-hidrogén-karbonát (oldatban).
a cseppkő és a vízkő képződését.
a szénsav sóinak felhasználásával kapcsolatos
információkat.
a szénvegyületekről tanultakat a mindennapi jelenségek,
információk értelmezésében.

Fogalmi szint

Értse

hűtés, üdítőitalok, tűzoltás.

Értse

Emelt szint

a reakciókészségét, a reakcióját NaOH-dal.

a szódabikarbóna lúgos hidrolízisét, termikus bomlását.

termikus bomlásukat.

a kétlépéses disszociációját.

VIZSGASZINTEK
Középszint
a laboratóriumi előállítás egyenleteit.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

– Korrózió

– Előállítás

– Ötvözetek

2.7 Fémek
– Tulajdonságok

– Gyakorlati jelentőség
2.6.4.3. Egyéb

2.6.4.2 Szilikonok
– Anyagszerkezet

– Előfordulás
– Felhasználás
– Az üveg

– Tulajdonságok

2.6.4 Szilícium-vegyületek
2.6.4.1 Szilíciumdioxid (SiO2)
– Anyagszerkezet

TÉMÁK

Fogalmi szint

Értse

Értelmezze
Fogalmi szint
Tudja
értelmezni
Fogalmi szint

Fogalmi szint

Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint
Értse
Tudja
alkalmazni

Fogalmi szint
Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értse

Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint
Értse
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a korrózió fogalma, a korrózióvédelem fajtái (bevonatok,
eloxálás).

elektrokémiai redukcióval, kémiai redukcióval (termit,
szenes).

ötvözet fogalma.

Emelt szint

az alkalmazott előállítási mód, az anyagi minőség, a
tisztaság és a gazdaságosság közti kapcsolatot.
katódos fémvédelem.

az ötvözetek típusai, szerkezete és tulajdonságai közti
összefüggéseket megadott információk alapján.
hidrogénes redukcióval, termikus bontással.

a színük anyagszerkezeti okát.

elemi összetétel.
a sziloxánkötést és kialakulását.
szilikonolaj, -zsír, -gumi.
a tulajdonságaik anyagszerkezeti magyarázatát.

a halmazszerkezetével összefüggő sajátságait (olvadás).

a rácsszerkezetét.
UV-áteresztőképessége, hőtágulása.
az ömlesztést szódával (vízüvegképződést),
a reakcióját HF-dal.
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színük, hő- és elektromos vezetőképességük, sűrűségük
(könnyű- és nehézfémek).

a szilíciumvegyületekről tanultakat a mindennapi
jelenségek, információk értelmezésében.

drágakövek, homok.
üveggyártás, ékszerek, kvarcüveg, óragyártás.
összetétele, felhasználása.

a kvarc rácstípusa.

Középszint

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

– Tulajdonságok

2.7.2.1 Alumínium

– Élettani hatás
2.7.2 A p-mező fémei

– Előfordulás
– Előállítás
– Ionjaik

– Tulajdonságok

2.7.1 Az s-mező
fémei
– Anyagszerkezet

TÉMÁK

Értse

Értelmezze
Fogalmi szint

Fogalmi szint

Tudja
értelmezni
Fogalmi szint
Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint

Értse

Fogalmi szint

Fogalmi szint
Értelmezze
Fogalmi szint

Tudjon

Értelmezze
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redoxi sajátságai (elektronegativitása, standardpotenciálja), reakciója savoldattal, passziválódás.
a viselkedését levegőn, a reakcióit nemfémekkel és
savoldatokkal, reakcióját vas(III)-oxiddal (termit).

színe, sűrűsége, megmunkálhatósága, hő- és elektromos
vezetőképessége.

K+, Na+, Mg2+, Ca2+ biológiai szerepe.

ionjaik töltése, színe.

alkáli- és alkáliföldfémek, lángfestésük.
a vegyértékelektron-szerkezetüket.
sűrűségük, halmazállapotuk, olvadáspontjuk,
megmunkálhatóságuk.
redoxi sajátságaik (elektronegativitásuk,
standardpotenciáljuk).
a viselkedésüket levegőn (a tárolási körülményeket),
reakcióikat a tanult nemfémekkel, oxigénnel, vízzel; a
reakciók körülményeiben megmutatkozó különbségek
okát.
a lángfestéssel, a fizikai és kémiai sajátságaikkal
kapcsolatos egyszerű kísérleteket.
vegyületekben (példákkal).

a sűrűség és a megmunkálhatóság halmazszerkezeti okait.
amfoter jellege (reakció savval és lúgoldattal), akva- és
hidroxokomplex.
a reakcióját fém-oxidokkal (termit),
vízzel (körülményeit), lúgoldatokkal.

a szín és az elektronszerkezet kapcsolatát.
Ba2+ és Sr2+ mérgező hatása.

olvadékelektrolízissel.

peroxid képződését,
reakcióikat lúgoldatokkal.

a lángfestés anyagszerkezeti magyarázatát.

Emelt szint
a helyi elem képződését, az aktív és a passzív védelmet
(horganyzott és fehér bádog).

VIZSGASZINTEK

elemezni egyszerű kísérleteket a fémek korróziójával,
illetve a korrózióvédelemmel kapcsolatban.

Középszint
a rozsdaképződés folyamatát.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Fogalmi szint

– Ionjaik

– Előfordulás

Értse

Értse
Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint

Fogalmi szint
Értse

Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint

Fogalmi szint

Tudjon
értelmezni
Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint

Tudjon
értelmezni
Fogalmi szint

2.7.3.1 Vascsoport
(Fe, Co, Ni)
– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok

– Egyéb
2.7.3 A d-mező fémei
– Főbb jellemzőik

– Ionja
2.7.2.2 Ón és ólom
– Tulajdonságok

– Felhasználás

– Előfordulás
– Előállítás

TÉMÁK
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színe (hidratált Fe2+, Fe3+)
a vasionok élettani szerepe (hem, citokrómok).
vasércek.

a vas redoxi sajátságai (elektronegativitása,
standardpotenciálja), passziválódása.
a vas viselkedését levegőn, reakcióit nemfémekkel,
savakkal.
a vassal kapcsolatos egyszerű kísérleteket.

a vas mechanikai tulajdonságai.

savas ólomakkumulátor, ötvözőanyag, mérgező hatás.

színük, sűrűségük, megmunkálhatóságuk.
a viselkedésüket levegőn.

vegyértékelektron-szerkezetüket.
ferromágnesesség.
a vas megmunkálhatósága és a rácstípus közti kapcsolatot.
a kobalt és a nikkel redoxi sajátságai (elektronegativitása,
standardpotenciálja), passziválódása.
a nikkel és a kobalt viselkedését levegőn, reakcióikat
nemfémekkel, savakkal.
a kobalttal és a nikkellel kapcsolatos egyszerű
kísérleteket.
oxidációs száma, színe (hidratált Ni2+, Co2+, vízmentes
Co2+).

sűrűségük, elektronegativitásuk, és standardpotenciáljuk.
többféle oxidációs állapotukat, az ionok színe és
elektronszerkezete közti kapcsolatot, a kationok erős
polarizáló hatásának következményeit (rosszul oldódó,
színes vegyületek, komplexképzési hajlam).

oxidációs számaik.
az ólom reakcióit oxidáló és nem oxidáló savakkal.

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
egyszerű kísérleteket az alumínium tulajdonságaival
kapcsolatban.
bauxit, agyagásványok.
bauxit, timföld.
az alumíniumgyártás főbb lépéseinek kémiai folyamatait.
az alumíniumgyártás lépéseinek reakcióegyenleteit.
főbb területei (pl. gépek, eszközök, kábel, szerkezeti
elemek).
töltése, színe.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Értse
Fogalmi szint

2.7.3.3 Cink
– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok

Tudjon
értelmezni

Értse

Fogalmi szint
Fogalmi szint

Értse

Tudjon
értelmezni
Fogalmi szint
Fogalmi szint

Értse

Fogalmi szint

– Élettani hatás
– Felhasználás

– Előfordulás
– Ionjaik

Fogalmi szint

– Felhasználás
2.7.3.2 Rézcsoport
(Cu, Ag, Au)
– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok

Értse
Fogalmi szint

Tudja

– Előállítás

TÉMÁK

33

vegyértékelektron-szerkezetét, ionjának töltését.
sűrűsége, redoxi sajátságai (elektronegativitása,
standardpotenciálja).
a viselkedését levegőn, a reakcióját nemfémekkel,
savakkal.
cinkkel kapcsolatos egyszerű kísérleteket.

biológiai jelentőségük, illetve mérgező hatásuk.
elemi állapotban: ékszerek, elektrotechnika, képzőművészet, ötvözetek (sárgaréz, bronz);
vegyületeik: permetezés (rézgálic).

töltése (Cu2+, Ag+), színe (Ag+, hidratált és vízmentes
Cu2+).

a rézzel, az ezüsttel és az arannyal kapcsolatos egyszerű
kísérleteket.

színük, sűrűségük, megmunkálhatóságuk, hő- és
elektromos vezetőképességük.
redoxi sajátságaik (elektronegativitásuk, standardpotenciáljuk), viselkedésük levegőn, reakcióképességük oxidáló
és nem oxidáló savakkal.
a reakciójukat oxigénnel.

a reakcióját tömény, oxidáló savakkal.

amfoter jellege.

fényképészet (ezüst), analitikai kémia.

a réz(II)- és az ezüstionok reakcióját NaOH-, illetve
ammóniaoldattal.

elemi állapotban, illetve vegyületekben (szulfidos ércek).
oxidációs száma (Cu+).

az oxidáló és nem oxidáló savakkal végbemenő reakciók
egyenleteit.

a vegyértékelektron-szerkezetüket.

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
az ipari vas- és acélgyártás során felhasznált anyagokat, a
folyamat legfontosabb lépéseit, és a termékeket.
öntöttvas és acél, szerkezeti anyag (Fe).
ötvözőanyag (Co, Ni).

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Fogalmi szint

Fogalmi szint
Tudja

– Felhasználás
– Egyéb

Fogalmi szint
Fogalmi szint
Tudja
alkalmazni

2.7.3.6 Egyéb
átmenetifémvegyületek
Kálium-permanganát (hipermangán,
KMnO4)
– Tulajdonságai

– Élettani hatás
– Felhasználás
2.7.3.5 Egyéb

Fogalmi szint

– Tulajdonságok

Értse

Fogalmi szint

Tudja
értelmezni

2.7.3.4 Higany
– Anyagszerkezet

– Egyéb

TÉMÁK
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a fémekről tanultakat a mindennapi jelenségek,
információk értelmezésében.

Emelt szint

színe, halmazállapota, vízoldhatósága,
redoxi sajátsága, termikus bontása.
fertőtlenítés, oxidálószer.
alkalmazni a kálium-permanganátról tanultakat a
mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

halmazállapota, sűrűsége, redoxi sajátságai
(elektronegativitása, standardpotenciálja), oxidjának
bomlékonysága.
a viselkedését levegőn, a reakcióját kénnel, oxidjának
termikus bontását, a reakcióját oxidáló és nem oxidáló
hatású savakkal.
mérgező hatása elemi állapotban, illetve vegyületeiben.
elektrotechnika, hőmérők, katalizátor, amalgámok.

oxidációs száma.

VIZSGASZINTEK
Középszint
az előfordulásával, előállításával, felhasználásával,
élettani hatásával kapcsolatos információkat.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

felismerni a geometriai izomereket, felismerni a kiralitáscentrumot a molekulában.

a cisz-transz izomériát a but-2-én példáján.

felírni adott molekulaképletű vegyületek konstitúciós
izomerjeit.
homológ sor fogalma.

Értse

Tudja

Fogalmi szint
Tudja

Fogalmi szint
Tudja

Fogalmi szint

Homológ sor

Funkciós csoport

A szerves vegyületek csoportosítása
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funkciós csoport fogalma, nevük, képletük.
felismerni a tanult funkciós csoportokat a konstitúciós
képletben.
csoportosítás funkciós csoport szerint, csoportosítás
szénlánc szerint.

a geometriai izoméria kialakulásának feltételét,
a kiralitáscentrum, illetve a kiralitás feltételét,
egy konkrét példán az enantiomerpár, illetve a
diasztereomerpár fogalmát.

megszerkeszteni molekulák konstitúciós képletét.
az izoméria fogalma, konstitúciós izoméria, térizoméria
(sztereoizoméria), geometriai (cisz-transz) izomerek.

Tudja
Fogalmi szint

Izoméria
– Az izoméria
típusai

meghatározni az adott homológ sor általános
összegképletét.

optikai izoméria, kiralitás fogalma, enantiomerpár,
diasztereomerpár.

konformerek.
az etán és a ciklohexán konformációit, az ekvatoriális és
az axiális ligandumokat.

Értse
Fogalmi szint
Értse

A szerves molekulák szerkezete

Emelt szint

a szerves vegyületek külön tárgyalásának oka (vis vitalis
elmélet), organogén elemek.
a szénatom molekulaképző sajátságait.
konstitúció, konfiguráció, konformáció.

Wöhler

VIZSGASZINTEK

Fogalmi szint

Középszint

3.1 A szerves vegyületek általános
jellemzői
Szerves anyag

TÉMÁK

3. Szerves kémia

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Fogalmi szint

Fogalmi szint
Értelmezze

– Tulajdonságok

– Kémiai reakciók

Értse

– Anyagszerkezet
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égésük, alkán-levegő elegyek robbanékonysága,
szubsztitúció fogalma, szubsztitúciójuk halogénekkel,
hőbontásuk.

összehasonlítani bármely két, normális láncú alkán
forráspontját.

Tudja

Tudja
Értse

Értse

Alkán és cikloalkán fogalma, általános összegképletük.
az első nyolc normális láncú alkán neve, az első négy
cikloalkán neve, alkilcsoportok (normális láncú,
izopropil) nevei, a szénatom rendűsége.
az elágazó alkánok (cikloalkánok) elnevezésének elemi
szabályait (leghosszabb szénlánc, sorszámozás).
elnevezni az egyszerűbb elágazó láncú alkánokat.
a konstitúciós izoméria lehetőségeit az alkánok és
cikloalkánok körében.
a tetraéderes szerkezetet a szénatom körül,
a polaritásukat, rácstípusukat.
színük, szaguk, halmazállapotuk, oldhatóságuk.
az olvadás- és forráspont változását a homológ sorban.

Emelt szint

az olvadás- és forráspont kapcsolatát az alkán- illetve
cikloalkán-molekula térszerkezetével.
összehasonlítani azonos szénatomszámú alkánizomerek
olvadáspontját és forráspontját; azonos szénatomszámú
alkán és cikloalkán olvadáspontját és forráspontját.
krakkolás.

az egyszerűbb gyűrűs, oldalláncot tartalmazó alkánokat.

az első K~V] normális láncú alkán neve, az alkilcsoportok
rendűsége.

VIZSGASZINTEK
Középszint
az olvadáspontot, a forráspontot és az oldhatóságot befolyásoló tényezőket.
a többszörös kötés szerepe, a funkciós csoportok szerepe,
S-kötés szerepe.
szubsztitúció, addíció, polimerizáció, polikondenzáció,
elimináció.
felismerni az egyenlet alapján, hogy a reakció melyik
reakciótípusba tartozik.

Fogalmi szint
Fogalmi szint

– Izoméria

– Nevezéktan

3.2 Szénhidrogének
3.2.1 Alkánok, cikloalkánok
(Paraffinok,
cikloparaffinok)

Fogalmi szint

– Reakciótípusok

Tudja

Értse

Tulajdonságok

TÉMÁK

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

– Molekulaszerkezet
– Tulajdonságok

– Izoméria

– Nevezéktan

3.2.2 Alkének
(olefinek)

– Felhasználás

– Előfordulás

TÉMÁK

Fogalmi szint
Értse

Tudja
Fogalmi szint
Értse
Tudja
Értelmezze

Fogalmi szint
Fogalmi szint

Értse

Fogalmi szint

Értelmezze

Fogalmi szint

Tudja

Értelmezze
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alkén (olefin) fogalma, általános összegképletük.
a kettős kötés helye, mint új szabály az elnevezésnél,
vinilcsoport.
megadni az egyszerűbb alkének szabályos nevét.
geometriai izoméria.
a konstitúciós izoméria lehetőségeit az alkének körében.
bemutatni az izoméria lehetőségeit a butén példáján.
a térbeli alakot az etén példáján,
az alkének polaritását.
színük, szaguk, halmazállapotuk, oldhatóságuk.
az olvadás- és forráspont változását a homológ sorban.

az olvadás- és forráspont kapcsolatát az alkénmolekula
térszerkezetével.

felismerni a geometriai izomereket más alkének esetében.

a szintézisgáz előállítását.

szintézisgáz, acetilén, korom előállítása

benzinreformálás.

Emelt szint
a nagyobb szénatomszámú szénhidrogének krakkolását, a
folyamat termékeit,
az etin és korom előállítását metánból.
felírni tökéletes égésük egyenletét általános képlettel is.

VIZSGASZINTEK

kísérlettel igazolni a reakciókészségüket,
összehasonlítani a telítetlen vegyületek
reakciókészségével,
felírni tökéletes égésük egyenletét,
felírni egyenlettel a metán klórozását.
földgáz, kőolaj, a kőolajfeldolgozás fontosabb frakciói,
ólommentes benzin, környezetvédelmi vonatkozások.
a kőolaj feldolgozásának elvi alapjait, a frakciók
összetételét, az oktánszámot.
energiahordozók, oldószerek, szerves vegyületek
(halogénezett és oxigéntartalmú szerves vegyületek)
előállítása.

Középszint
a reakciókészségüket, a metán klórozását

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

– Felhasználás
3.2.3.2 Természetes
poliének

– Tulajdonságok

3.2.3 Több kettős
kötést tartalmazó
szénhidrogének
3.2.3.1 Diének
– Nevezéktan
– Anyagszerkezet

– Előállítás

–Kémiai reakciók

TÉMÁK

Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értelmezze

Értse

Fogalmi szint
Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint

Fogalmi szint
Értse

Tudja

Értelmezze

Fogalmi szint

műgumi
kaucsuk, gumi, karotinoidok.

polimerizációjuk

dién fogalma.
buta-1,3-dién, izoprén.
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a kaucsuk és a vulkanizált kaucsuk (gumi, ebonit) közötti
szerkezeti különbséget, a karotinoidok színének
molekulaszerkezeti magyarázatát.

a konjugált kettős kötés fogalma (delokalizáció).
a buta-1,3-dién téralkatát.
halmazállapotuk, színük (butadién, izoprén), addíciós
reakcióik.
a butadién és izoprén [1,2] és [1,4]-addícióját brómmal,
a butadién és az izoprén [1,2]- és [1,4]-polimerizációját,
az izoprén [3,4]-polimerizációját.

általános összegképletük.

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
kormozó égés levegőn, addíció fogalma, addíciós
Markovnyikov-szabály.
reakcióik (halogén-, hidrogén-halogenid, vízaddíció,
telítés) a termékek elnevezésével, polimerizáció,
monomer és polimer fogalma, polimerizációs reakcióik a
termékek elnevezésével.
a reakciókészségüket, az etén példáján a brómos víz
a kormozó égés okait.
elszíntelenítését (reakcióegyenletekkel, a folyamatok
körülményeinek jelölésével), az etén és a propén polimerizációját.
értelmezni az alkénekkel kapcsolatos egyszerű kémfelírni tökéletes égésük egyenletét általánosan is,
csőkísérleteket, felírni tökéletes égésük egyenletét.
jelölni az egyszerűbb alkének addíciós folyamatait
(alkalmazni a Markovnyikov-szabályt), a termékek elnevezésével, jelölni az egyszerűbb alkének polimerizációs
folyamatait.
iparban kőolajból.
az etén laboratóriumi előállításának egyenletét,
az etén etanolból való előállításának kísérletét.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

– Előállítás

– Tulajdonságok

3.2.5.1 Benzol
– Molekulaszerkezet

3.2.5 Aromás
szénhidrogének
– Nevezéktan

– Felhasználás

– Előállítás

–Kémiai reakciók

3.2.4.1 Etin
(acetilén)
– Molekulaszerkezet
–Tulajdonságok

3.2.4 Alkinok

TÉMÁK

az etin kémiai tulajdonságait demonstráló egyszerű
kísérleteket.

Tudja
értelmezni
Fogalmi szint

Fogalmi szint

Fogalmi szint
Fogalmi szint
Tudja
Fogalmi szint
Értelmezze
Tudja
értelmezni
Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értse

Tudja
értelmezni
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színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága.
kormozó égése, szubsztitúciós reakciói.
a reakciókészségét, a halogén-szubsztitúcióját.

hat delokalizált elektron.
a térszerkezetét, polaritását.

aromás vegyület.

felhasználásával, jelentőségével kapcsolatos
információkat.

színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága (vízben, acetonban).
az etin fizikai tulajdonságait demonstráló egyszerű
kísérleteket.
robbanékonysága, égése, addíciós reakciói.
a reakciókészségét, a tökéletes égését (egyenlettel),
hidrogén-, HCl- és brómaddícióját.

Fogalmi szint

Tudja
értelmezni
Fogalmi szint
Értse,
értelmezze

téralkatát, kötés- és molekulapolaritását.

alkin fogalma.

Emelt szint

a kormozó égés magyarázatát,
nitrálását (a reakciók körülményeivel).
aromatizációval (benzinreformálás).

arilcsoportok (fenil, benzil), orto, meta, para helyzet.
a benzol egyszerű származékainak elnevezését.
delokalizált π-elektronok.
az aromás jelleg energiaviszonyait.
a C-C kötési energiát és a kötéstávolságot más szénhidrogénekhez viszonyítva.

iparban metánból, laboratóriumban kalcium-karbidból
(kísérlet, reakcióegyenlet).

kormozó égésének okát, savi sajátságát, a sóképzését nátriummal
vízaddícióját és körülményeit.

kötésszögeit.

általános összegképletük.

VIZSGASZINTEK

Értse

Fogalmi szint

Középszint

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Kémiai reakciók

Anyagszerkezet
Tulajdonságok

3.3 Halogéntartalmú szerves
vegyületek
Elnevezés

Egyéb

– Felhasználás

3.2.5.3 Naftalin
– Molekulaszerkezet
– Tulajdonságok

– Élettani hatás
3.2.5.2 Toluol,
sztirol
– Felhasználás

TÉMÁK

Fogalmi szint

Tudja

Értse
Fogalmi szint
Értse

Fogalmi szint
Tudja

Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint
Tudja
alkalmazni

Fogalmi szint
Értelmezze
Fogalmi szint
Értse

Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint
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polimerizációjuk (vinil-klorid, tetrafluor-etén).

a tanult vegyületek halmazállapota, oldékonysága.

alkil-halogenid, szabályos elnevezés.
a tanult szénhidrogénekből származtatott vegyületek
elnevezését.

Emelt szint

a halogéntartalmú szerves vegyületek molekulatömegének
és polaritásának kapcsolatát a fizikai tulajdonságaikkal.
összehasonlítani a halogéntartalmú szerves vegyületek
olvadás- és forráspontját, valamint oldhatóságát az azonos
szénatomszámú szénhidrogénekével.
szubsztitúció, elimináció, Zajcev-szabály.

polaritásukat.

rendűségük.

molyriasztó, műanyagok, festékek alapanyaga.

10 delokalizált S-elektron.
az aromás jelleget és hasonlítsa össze a benzoléval.
színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága, szublimációja.
az olvadáspontja és az oldhatósága anyagszerkezeti
magyarázatát.
szubsztitúciós reakciói.

képletük, halmazállapotuk.
a sztirol polimerizációját.
oldószer (toluol: benzol helyett is), műanyag (poli-sztirol:
PS), származékaik: robbanószerek (TNT).

VIZSGASZINTEK

a szénhidrogénekről tanultakat a mindennapi jelenségek,
információk értelmezésében.

rákkeltő hatás.

Középszint

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Tudja
alkalmazni

Egyéb

– Nevezéktan

3.4.1 Hidroxivegyületek
3.4.1.1 Alkoholok

Összetett funkciós
csoportok és
származtatásuk
Vegyületcsoportok

Tudja

Tudja
Fogalmi szint

Fogalmi szint
Értse

Fogalmi szint
Tudja

Fogalmi szint
Tudja

Fogalmi szint
Tudja

Fogalmi szint

Élettani, ökológiai
hatás

3.4 Oxigéntartalmú szerves vegyületek
Egyszerű funkciós
csoportok

Tudja
Fogalmi szint

Tudja

Értelmezze

Előállítás
Felhasználás

TÉMÁK
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az elnevezés szabályai (alkil-alkohol, szabályos név),
triviális nevek (faszesz, borszesz, glikol, glicerin).
az egyszerűbb alkoholok elnevezését, a név alapján a
konstitúció felírását.

alkohol fogalma.
az egyértékű, telített, nyílt láncú alkoholok általános
képletét.

hidroxil-, éter-, oxocsoport (karbonilcsoport).
felismerni az egyszerű funkciós csoportokat a konstitúciós
képletben.
karboxil-, észtercsoport.
felismerni az összetett funkciós csoportokat a konstitúciós
képletben.
alkohol, fenol, éter, aldehid, keton, észter és karbonsav.
csoportba sorolni az adott konstitúciójú vegyületeket.

megállapítani a rendűséget és az értékűséget.

Emelt szint
a Zajcev-szabályt; az elimináció és a szubsztitúció
kapcsolatát az alkalmazott körülményekkel.
elemezni egyszerűbb alkil-halogenidek szubsztitúciós és
eliminációs reakcióit.
különböző alkil-halogenidek előállítási módjait.

VIZSGASZINTEK

oldószer (kloroform, szén-tetraklorid), hajtógáz,
hűtőfolyadék (freon-12), tűzoltószer, műanyag (tetrafluoreténből teflon, vinil-kloridból PVC).
a halogéntartalmú szerves vegyületek környezetvédelmi
vonatkozásai (ózonlyuk, savas eső), mérgező hatásuk.
a halogéntartalmú szerves vegyületekről tanultakat a
mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

Középszint

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

3.4.1.2 Fenolok
3.4.1.2.1 Fenol
– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok
– Kémiai reakciók

– Felhasználás

– Előfordulás
– Élettani hatás
– Előállítás

– Kémiai reakciók

– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok

TÉMÁK

Értelmezze
Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értelmezze

Fogalmi szint
Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értse, tudja
Tudja
értelmezni

Tudja

Értse

Fogalmi szint

Tudja

Értse

Értse
Fogalmi szint
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VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
a polaritásukat, hidrogénkötésre való hajlamukat.
színük, szaguk, sűrűségük, halmazállapotuk, oldhatóságuk
(a tanult vegyületek esetében).
a hidroxilcsoport és a szénlánc szerepét az olvadáspont, a
forráspont és az oldhatóság meghatározásában.
viszonyítani a különböző alkoholok olvadás- és
forráspontját a megfelelő moláris tömegű alkánokéhoz,
becsülni különböző alkoholok olvadás- és forráspontviszonyait, oldhatóságát.
reakció szerves és szervetlen savakkal (észterképzés),
sav–bázis sajátságaik, reakciójuk nátriummal, éterképzés,
égés, a primer és a szekunder alkoholok oxidációja, az
vízelimináció.
alkoholok oldatának kémhatása.
az alkoholok reakcióit az etanol példáján, az etanol és a
az alkoholok oldatának kémhatását.
propán-2-ol oxidációját.
értelmezni az alkoholok oldhatóságával, kémiai tulajértelmezni az alkoholok kémiai reakcióit a megadott vedonságaival kapcsolatos egyszerű kémcsőkísérleteket.
gyületek esetében, a reakciók jelölését általánosan is.
észterekben, kötötten.
az etanol és a metanol mérgező hatása.
a glikol mérgező hatása.
etanol eténből, illetve erjesztéssel.
metanol szintézisgázból.
az előállítási egyenleteket.
az előfordulásukkal, előállításukkal, felhasználásukkal, és
tudománytörténeti vonatkozásaikkal (Alfred Nobel)
kapcsolatos információkat.
a felhasználásukkal kapcsolatos tulajdonságokat.
fenolok fogalma.
fenol
polaritását, hidrogénkötésre való hajlamát.
a téralkatát.
halmazállapota, színe, szaga, oldhatósága.
sav–bázis sajátságai, sóképzése.
a reakcióját vízzel, nátrium-hidroxiddal (a termékek
elnevezésével).
a savi erősségét az etanolhoz és a szénsavhoz viszonyítva,
az oxidációval szembeni érzékenységét.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Értse
Fogalmi szint
Tudja

Fogalmi szint
Értse

– Kémiai reakciók

Tudja

Fogalmi szint
Fogalmi szint

Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint

Tudja

Értelmezze

Fogalmi szint
Tudja
Értse
Fogalmi szint

Fogalmi szint
Fogalmi szint

– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok

– Felhasználás
3.4.3 Oxovegyületek
– Csoportosítás
– Nevezéktan

– Előállítás

– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok

– Élettani hatás
– Felhasználás
3.4.2 Éterek
– Nevezéktan

TÉMÁK
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oxidációjuk.
a formaldehid, az acetaldehid és az aceton oxidálhatósága
közötti különbségeket (ezüsttükörpróba, Fehling-reakció).

aldehidek (formilcsoport), ketonok (ketocsoport).
szabályos név (alkanal, alkanon, csoportnevek + keton),
triviális név (formaldehid, acetaldehid, aceton).
a tanult triviális nevek szabályos elnevezésének
megadását.
az oxocsoport polaritását.
halmazállapot, oldhatóság a tanult vegyületek esetében.

a dietil-éter felhasználása.

a dietil-éter gyúlékonysága.

Emelt szint

viszonyítani az oxovegyületek olvadás- és forráspontját,
valamint oldhatóságát az azonos szénatomszámú
alkoholokéhoz és éterekéhez.
redukciójuk alkohollá, addíciós reakcióik.
a formaldehid, az acetaldehid és az aceton redukcióját, a
paraformaldehid keletkezését.

az egyszerűbb oxovegyületek elnevezését.

triviális név (benzaldehid, akrolein).

szimmetrikus és vegyes étereké.
a dietil-éter előállítását etanolból, a reakció körülményeit.

viszonyítani az éterek olvadás- és forráspontját, valamint
oldhatóságát a megfelelő moláris tömegű alkoholokéhoz
és alkánokéhoz.

elnevezni az egyszerűbb étereket.
a polaritásukat.

műanyaggyártás.

VIZSGASZINTEK

oldhatóságuk, szaguk, halmazállapotuk a dietil-éter
példáján.
az éterek olvadáspontját, forráspontját és oldhatóságát a
dietil-éter példáján.

csoportnevek + éter.

Középszint
baktériumölő, mérgező.
fertőtlenítőszer.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

– Nevezéktan

– Kémiai reakciók

– Anyagszerkezet
– Tulajdonságok

Tudja
Fogalmi szint

3.4.4 Karbonsavak
– Csoportosítás

az ecetsav reakcióját nátriummal, nátrium-hidroxiddal,
nátrium-hidrogén-karbonáttal, a hidrogén-kloridhoz
viszonyított savi erősségét, az etanol és ecetsav
egyensúlyi reakcióját.

Értse
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sav–bázis sajátságaik, észterképződés.

a karboxilcsoport polaritását.
színük, szaguk, halmazállapotuk, oldhatóságuk.
a hidrogénkötés és a szénlánc szerepét a karbonsavak
olvadás- és forráspontja, valamint oldhatósága
meghatározásában.

csoportosításuk értékűség és szénlánc szerint, a telített,
nyílt szénláncú monokarbonsavak általános képlete.
a tanult karbonsavakat csoportba sorolni.
szabályos név, triviális név (hangyasav, ecetsav,
palmitinsav, sztearinsav, oxálsav, olajsav, benzoesav),
karboxilcsoport, savmaradék, a hangyasav és az ecetsav
savmaradékának neve.

viszonyítani a karbonsavak olvadás- és forráspontját,
valamint oldhatóságát a megfelelő moláris tömegű
alkoholokéhoz és észterekéhez.
a hangyasav redukáló sajátsága, redukciója primer
alkohollá.
a savi erősség változását a homológ sorban,
az ecetsavnak a fenolhoz viszonyított savi erősségét
a hangyasav ezüsttükörpróbájának egyenletét, a
hangyasav reakcióját brómos vízzel.

az egyszerűbb karbonsavmolekulák acilcsoportjának és
savmaradékának elnevezését, a szabályos név megadását
az adott képlet alapján.
a karbonsavak dimerizációját.

triviális név (vajsav, tereftálsav).
acilcsoport,
a hangyasav és az ecetsav acilcsoportjának neve.

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
értelmezni az oxovegyületekkel kapcsolatos egyszerű
értelmezni az egyszerű oxovegyületek redoxi átalakítását.
kísérleteket,
felírni az aldehidek ezüsttükörpróbájának és Fehlingfelírni a redoxi sajátságokkal kapcsolatos egyenleteket az
reakciójának egyenletét (általánosan is).
acetaldehid és az aceton példáján.
formaldehid (metanolból).
formaldehid (tartósítás, műanyagipar), aceton (oldószer).
a formalin összetételét.
formaldehid (sejtméreg, baktériumölő hatás), aceton
(cukorbetegség, alkoholizmus).

Fogalmi szint

Tudja

Értse
Fogalmi szint
Értse

Tudja

Fogalmi szint

– Élettani hatás

Tudja

Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint

– Előállítás
– Felhasználás

TÉMÁK

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

az etil-acetát nevét, szerkezetét.
halmazállapotuk, szaguk, oldhatóságuk (viaszok és gyümölcsészterek).

Tudja
Fogalmi szint

Értelmezze

Fogalmi szint
Tudja
értelmezni
Fogalmi szint

– Előállítás
– Felhasználás

– Zsírok, olajok
(gliceridek)

Fogalmi szint
Értse
Tudja
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lúgos hidrolízis.
az etil-acetát hidrolízisét.
értelmezni a karbonsav-észterekkel kapcsolatos egyszerű
kísérleteket.
karbonsavból és alkoholból.
az előfordulásukkal, felhasználásukkal kapcsolatos
információkat.
zsír és olaj fogalma, általános szerkezetük, halmazállapotuk, oldhatóságuk, hidrolízisük, biológiai jelentőségük.
a zsírok, olajok lúgos hidrolízisét (elszappanosítás), a
telítetlenség kimutatását.

csoportosítás az alkohollal kapcsolódó sav típusa szerint.

Fogalmi szint

Tudja

a szappan tisztító hatását.

a zsírok és olajok eltérő halmazállapotát.

felírni az egyszerűbb karbonsav-észterek hidrolízisének
egyenletét.

viszonyítani karbonsavészterek olvadás- és forráspontját,
valamint oldhatóságát az azonos moláris tömegű
karbonsavakéhoz, és oxovegyületekéhez.

az egyszerűbb karbonsav-észterek elnevezését.

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
értelmezni a karbonsavakkal kapcsolatos egyszerű
felírni a karbonsavak sóképzésének egyenleteit, valamint
kísérleteket.
alkoholokkal való észteresítési reakcióit.
az ecetsav előállításának folyamatait.
az előfordulásukkal, felhasználásukkal, és tudománytörténeti vonatkozásaikkal kapcsolatos információkat.
Szent-Györgyi Albert
tejsav, borkősav, szalicilsav, citromsav, piroszőlősav
alkalmazni az előfordulásukkal, felhasználásukkal, és
tudománytörténeti vonatkozásaikkal kapcsolatos
információkat.
elnevezésük, halmazállapotuk.

Értse

Fogalmi szint

Értse
Tudja
értelmezni
Fogalmi szint
Tudja

Tudja

– Kémiai reakció

3.4.4.1 Egyéb
funkciós csoportot
tartalmazó
karbonsavak
3.4.4.3 A karbonsavak sói
– Felhasználás
3.4.5 Észterek
– Csoportosítás
3.4.5.1 Karbonsavészterek
– Nevezéktan
– Tulajdonságok

– Előállítás
– Egyéb

TÉMÁK

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

3.4.5.2 Szervetlensav-észterek
Egyéb

TÉMÁK

az oxigéntartalmú szerves vegyületekről tanultakat a
mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

Tudja
alkalmazni
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foszfátészterek (biológiai szerep)

Emelt szint
tetszőleges glicerid lúgos hidrolízisének egyenletét.
nitroglicerin (robbanóanyag, gyógyszer), szulfátészterek
(mosószer).

VIZSGASZINTEK

Tudja felírni
Fogalmi szint

Középszint

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

– Tulajdonságok

3.5.2 Aminosavak
– Példák
– Csoportosítás
– Szerkezet

– Kémiai reakciók

– Tulajdonságok

– Elnevezés

3.5 Nitrogéntartalmú szerves vegyületek
3.5.1 Aminok
– Csoportosítás

TÉMÁK

ikerionos szerkezetüket a glicin példáján.
halmazállapotuk.
a glicin olvadáspontjának magyarázatát.
amfoter jellegük.
a glicin sósavval, nátrium-hidroxiddal való reakcióját.

Értelmezze
Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint
Értelmezze
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aminosav fogalma.
glicin.
csoportosításuk az oldalláncok fajtái szerint.
az D-aminosav általános szerkezete.

sav–bázis sajátságaik.
a metil-amin reakcióját vízzel, hidrogén-kloriddal, a
keletkezett só elnevezését.

az elnevezésük szabályai.
az egy, két és három szénatomos aminok elnevezését.

funkciós csoportjuk.

Emelt szint

kiralitásuk, a természetes eredetű aminosavak
konfigurációja.

az alkil- és aril-aminok reakcióját vízzel és hidrogénkloriddal.

értékűségük, rendűségük, az egyértékű, nyílt láncú alkilaminok homológ sorának általános képlete.
felismerni az értékűségüket, a rendűségüket.
triviális név (anilin).
az egyszerűbb aminok elnevezését és csoportba sorolását
a képlet alapján, a név alapján a képlet felírását.
színük, szaguk, halmazállapotuk, oldhatóságuk.
az aminok olvadás- és forráspontjának, valamint
oldhatóságának halmazszerkezeti okait, az anilin
oldhatóságát.
összehasonlítani az izomer aminok (primer, szekunder,
tercier) forráspontját egymással és a megfelelő moláris
tömegű alkánokéval.
amidképzés.

VIZSGASZINTEK

Tudja
értelmezni
Fogalmi szint
Fogalmi szint
Fogalmi szint
Fogalmi szint

Fogalmi szint
Értse

Tudja

Fogalmi szint
Értelmezze

Tudja
Fogalmi szint
Tudja

Fogalmi szint
Fogalmi szint

Középszint

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

– Jelentőség

– Tulajdonságok

– Jelentőség
– Felhasználás
3.5.4.2 Pirimidin

– Tulajdonságok

– Kémiai reakciók
3.5.4 Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek
3.5.4.1 Piridin

– Tulajdonságok

– Anyagszerkezet

– Előfordulás
3.5.3 Savamidok
– Elnevezés

TÉMÁK

Fogalmi szint
Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint
Értelmezze
Fogalmi szint

Értse

Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint
Értelmezze
Fogalmi szint

Fogalmi szint

Tudja
Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint
Értse
Tudja

Fogalmi szint
Fogalmi szint
Fogalmi szint

Tudja
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a pirimidinszármazékok nukleotidalkotók.

konstitúciója, aromás elektronrendszere.
a polaritását.

konstitúciója, aromás elektronrendszere.
a polaritását.
színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága.

a polaritásukat
halmazállapotuk.
az olvadáspontjuk halmazszerkezeti magyarázatát.

halmazállapota, oldhatósága, sav–bázis sajátságai.
az oldhatóságát.

az olvadáspontját és az oldhatóságát.
sav–bázis sajátságai,
szubsztitúciós hajlama.
a reakcióját vízzel és hidrogén-kloriddal,
a halogénszubsztitúcióját, a folyamat körülményeit, a
benzolhoz viszonyított szubsztitúciós hajlamát.
több vitamin, enzim, gyógyszer tartalmazza.

viszonyítani a hidrogénkötés erősségét a megfelelő
moláris tömegű karbonsavakhoz.
savas hidrolízisük, sav-bázis tulajdonságaik.

elnevezni az egyszerűbb amidokat.
delokalizált π-elektronrendszerük.
a síkalkatú V-vázukat.
oldhatóságuk.

Emelt szint
megbecsülni a természetes eredetű aminosavak
polaritását, sav-bázis tulajdonságát képlet alapján.

VIZSGASZINTEK

a fehérjékben, kötötten.
funkciós csoport.
az elnevezés szabályai, triviális nevek (formamid,
acetamid, karbamid).

Középszint

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

3.6 Szénhidrátok
Csoportosítás
3.6.1 Monoszacharidok
– Összetétel
– Funkciós
csoportok

– Jelentőség
3.5.4.5 Purin
– Jelentőség
3.5.5 Gyógyszerek,
drogok, hatóanyagok
Egyéb

– Tulajdonságok

– Jelentőség
3.5.4.4 Imidazol

– Tulajdonságok

3.5.4.3 Pirrol

TÉMÁK

általános összegképletük (CQH2QOQ (3 d Q d 7)).
polihidroxi-oxovegyületek, gyűrűs formában étercsoport.
felismerni monoszacharidot megadott konstitúció alapján.

Fogalmi szint
Fogalmi szint

Tudjon
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mono-, di- és poliszacharidok.

a nitrogéntartalmú szerves vegyületekről tanultakat a
mindennapi jelenségek, információk (pl. a szenvedélybetegségek) értelmezésében.

konstitúciója, aromás elektronrendszere.
a purinszármazékok nukleotidalkotók.
élettani, pszichikai hatásuk.

porfirinváz (klorofill, hemoglobin).
konstitúciója, aromás elektronrendszere.

Emelt szint

a polaritását.
amfoter jellege,
halmazállapota, oldhatósága.
amfoter sajátságát,
az oldhatóságát és az olvadáspontját, az olvadáspontjának
a pirroléhoz viszonyított értékét, reakcióját savval,
bázissal.
fehérjék oldalláncában protonátvivő szerepet játszik.

a polaritását.
halmazállapota, oldhatósága, sav-bázis sajátságai,
szubsztitúciós hajlama.
az oldhatóságát, olvadáspontját piridinéhez viszonyítva, a
szubsztitúcióját brómmal, a reakció körülményeit, a
szubsztitúciós készségét a benzoléhoz viszonyítva.

VIZSGASZINTEK

Fogalmi szint

Tudja
alkalmazni

Fogalmi szint
Fogalmi szint
Fogalmi szint
Fogalmi szint

Értelmezze

Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint

Értse,
értelmezze

Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint

Középszint
konstitúciója, aromás elektronrendszere.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

– Előfordulás, jelentőség

– Tulajdonságok

3.6.1.3 Glükóz
(szőlőcukor)
– Molekulaszerkezet

3.6.1.2 1,3-dihidroxi-aceton
3.6.1.3 Ribóz és 2dezoxi-ribóz

3.6.1.1 Glicerinaldehid

– Tulajdonságok
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a sejtek elsődleges energiaforrása, vércukorszint (1
g/dm3), kötött állapotban a legelterjedtebb szénvegyület.

színe, íze, halmazállapota, oldhatósága.
a fizikai tulajdonságait.
az ezüsttükörpróbát, a Fehling-próbát.

a molekula nyílt láncú és gyűrűs konstitúcióját.

Értse

Fogalmi szint
Értelmezze
Értse,
értelmezze
Fogalmi szint

a nyílt láncú és gyűrűs konstitúciójukat.
összegképlete.

az ezüsttükörpróba és a Fehling-próba reakcióegyenletét.

a D-konfigurációját, jelölését; a szék-konformációját,
az izomerizációját vizes oldatban; D, E -anomerjeit és
stabilitásukat.

a D-konfigurációját, jelölését.

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
csoportosítás oxocsoport szerint, csoportosítás szénatomszám szerint.
nyílt láncú és gyűrűs konstitúció, glikozidos
hidroxilcsoport.
a gyűrűvé záródást.
D- és L-konfiguráció.
megállapítani a királis szénatomok és az izomerek számát.
halmazállapotuk, ízük, vízoldhatóságuk.
az olvadáspontjuk és az oldhatóságuk anyagszerkezeti
magyarázatát.
az aldózok redukáló hatása, karamellizálódásuk és
a ketózok átizomerizálódása, észteresítésük.
elszenesítésük.
a monoszacharidokkal kapcsolatos egyszerű
a Fehling- és ezüsttükör-próba egyenletét általánosan is.
kémcsőkísérleteket.
összegképlete, konstitúciója, jelentősége a szénhidrátok
lebontásában és szintézisében.
az enantiomerpárt.
összegképlete, konstitúciója, jelentősége a szénhidrátok
lebontásában és szintézisében.
összegképletük, a nukleotidok építőkövei.

Értse
Fogalmi szint

Fogalmi szint

Értse
Fogalmi szint

Tudja
értelmezni
Fogalmi szint

Fogalmi szint

Értse
Fogalmi szint
Tudja
Fogalmi szint
Értse

Fogalmi szint

– Molekulaszerkezet

– Izoméria

Fogalmi szint

– Csoportosítás

TÉMÁK
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– Hidrolízisük

– Tulajdonságok

– Jelentőség
3.6.3 Poliszacharidok
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nem redukálók.
a redukáló hatás hiányának magyarázatát.
enzimes és savas.

Tudjon
Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint

3.6.2.3 Szacharóz
(répacukor, nádcukor)
– Szerkezet
– Tulajdonságai
konstitúciója.
halmazállapota, íze, oldhatósága, nem redukáló.
a redukáló hatás hiányának magyarázatát.
táplálék, növények.
általános képletük, származtatásuk.

Fogalmi szint

3.6.2.2 Cellobióz

Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értse
Fogalmi szint
Fogalmi szint

Fogalmi szint

3.6.2.1 Maltóz

színük, halmazállapotuk, oldhatóságuk.
a halmazállapotuk és vízoldhatóságuk magyarázatát,
a redukáló sajátságuk feltételét.
a diszacharidokkal kapcsolatos egyszerű
kémcsőkísérleteket.
összegképlete, alkotórészei, konstitúciója, halmazállapota,
íze, oldhatósága, redukáló hatása, előfordulása szabadon,
illetve kötött állapotban (keményítő).
összegképlete, alkotórészei, konstitúciója, halmazállapota,
íze, oldhatósága, redukáló hatása, előfordulása kötött
állapotban (cellulóz).
összegképlete, alkotórészei.

monoszacharidokból, összegképletük.

felismerni poliszacharidot konstitúciós képlete alapján.

konfigurációja, jelölése, konformáció.

konfigurációja, jelölése, konformáció.

konfigurációja, jelölése, konformáció.

felírni a konstitúciós képletüket, a hidrolízisüket
egyenlettel.

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
összegképlete, előfordulása gyümölcsök nedvében,
kötötten a répacukorban.
a nyílt láncú és gyűrűs konstitúcióját.
D-konfigurációját, jelölését,
az izomerizációját szőlőcukorrá.

Fogalmi szint
Értse

Fogalmi szint
Tudja

Értse

Fogalmi szint

Tudjon értelmezni
Fogalmi szint

– Tulajdonságok

3.6.2 Diszacharidok
– Származtatásuk

3.6.1.4 Fruktóz
(gyümölcscukor)

TÉMÁK
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3.6.3.2 Keményítő

Jelentőség

Kimutatás, reakciók

Térszerkezet

3.7 Fehérjék
Építőelemek
Konstitúció

3.6.4 Egyéb

Értse
Fogalmi szint

3.6.3.1 Cellulóz

Értelmezze
Tudja
értelmezni
Fogalmi szint

Fogalmi szint

Értelmezze

Fogalmi szint

Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értse

Tudja
alkalmazni

Értse

Értelmezze
Tudja felírni
Fogalmi szint

TÉMÁK
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szerkezeti anyagok, enzimek, hormonok, immunanyagok,
transzportmolekulák, mozgásért felelős fonalak, energiahordozók (végső energiatartalék).

biuretpróba, xantoprotein-reakció, reverzibilis és
irreverzibilis koaguláció.
a kicsapódási reakciókat.
a fehérjékkel kapcsolatos egyszerű kémcsőkísérleteket.

a szénhidrátokról tanultakat a mindennapi jelenségek,
információk értelmezésében.

D-aminosavak.
peptidkötés, primer struktúra (aminosav-szekvencia).
a dipeptid származtatását, a polipeptidlánc általános
szerkezetének jelölését.
szekunder struktúra: E-redő (fibroin), D-hélix (keratin);
tercier struktúra; fibrilláris és globuláris fehérjék.

alkotórészei, számuk nagyságrendje, amilóz, amilopektin,
lánckonformációja, halmazállapota, oldhatósága, élettani
szerepe (tartalék tápanyag), felhasználás (textil- és
élelmiszeripar, ragasztógyártás).
a kimutatását jóddal.

Emelt szint

a kimutatási reakciókat.

a E-konformációt és az D-hélixet, a kölcsönhatásokat a
polipeptidlánc amidcsoportja, illetve oldalláncai között (a
másodlagos, a harmadlagos és a negyedleges szerkezet
esetén).

kvaterner struktúra.


D-L-aminosavak.
Emil Fischer, Frederick Sanger.

az oldhatóság szerkezeti magyarázatát, a kimutatás
szerkezeti magyarázatát.

az oldhatósága szerkezeti magyarázatát.

a hidrolízisük egyenletét.

VIZSGASZINTEK

alkotórészei, számuk nagyságrendje, lánckonformációja,
halmazállapota, oldhatósága, szerepe (vázpoliszacharid),
felhasználása (textil- és papíripar).

Középszint
a hidrolízisük termékeit.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

3.9.2.2 Polikondenzációs műanyagok

3.9.1 Természetes
alapú műanyagok
3.9.2 Szintetikusan
előállított műanyagok
3.9.2.1 Polimerizációs műanyagok

3.9 Műanyagok
Csoportosítás

Egyéb

Fogalmi szint

A DNS
térszerkezete

polietilén, polipropilén, teflon, PVC, műgumi,
felhasználásuk.

Fogalmi szint

Tudja felírni
Fogalmi szint
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csoportosítás az előállítás módja szerint (polimerizációs,
polikondenzációs).

Fogalmi szint

Fogalmi szint

eredet szerint (természetes, szintetikus, illetve szerves
vagy szervetlen láncú), feldolgozás szerint (hőre lágyuló,
hőre keményedő).
gumi

Emelt szint

a polimerizáció egyenletét adott monomer esetén.
szilikonok, fenoplasztok (bakelit), aminoplasztok,
poliészterek (terilén), poliamidok (nejlon), alapegységeik,
felhasználásuk.

polisztirol, plexi és felhasználásuk.

ebonit.

a két lánc ellentétes irányítottsága.
Watson és Crick.

Frederick Sanger.

VIZSGASZINTEK

hidrolízisük termékei.
a nukleotid szerkezete, a polinukleotidlánc kialakulása.
az alkotórészek kapcsolódását egy nukleotidban, a
polinukleotidlánc sematikus jelölését.
eltérés az alkotóelemek összetételében, a purin- és a
pirimidinbázisok neve; eltérés a polinukleotidláncok
számában, konformációjában; hidrogénkötések a láncban
és a láncok között; különbség a biokémiai jelentőségben.
összefüggés a bázisok számában, komplementer fogalma,
kettős hélix.
megállapítani a komplementerlánc bázissorrendjét.
a nukleinsavakról tanultakat a mindennapi jelenségek,
információk (pl. a mutációk, a mutagén hatások)
értelmezésében.

Középszint
alkalmazni a fehérjékről tanultakat a mindennapi
jelenségek, információk értelmezésében.

Fogalmi szint

Tudja
Tudja
alkalmazni

Fogalmi szint

Fogalmi szint
Fogalmi szint
Értse

Tudja

DNS, RNS

3.8 Nukleinsavak
Építőelemek
Konstitúció

Egyéb

TÉMÁK
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Fogalmi szint
Értse

Tudja
értelmezni

Tudja
értelmezni
Tudja

Megújuló energiaforrások

Alternatív energiaforrások
Egyéb

Tudja
alkalmazni

Fogalmi szint

3.10 Energiagazdálkodás
Hagyományos
energiaforrások

3.9.2.3 Környezetvédelmi szempontok
3.9.2.4. Egyéb

TÉMÁK

54

kőszén, kőolaj, földgáz.
az egyes energiaforrások használatának előnyeit és
hátrányait.
leírás alapján az adott energiaforrás (pl. nap-, szél-, víz- és
geotermikus energia, biomassza) alkalmazását, előnyeit és
hátrányait.
leírás alapján az adott energiaforrás (pl. tüzelőanyag-cella)
alkalmazását, előnyeit és hátrányait.
alkalmazni az energiagazdálkodásról tanultakat a
mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

a műanyagokról tanultakat a mindennapi jelenségek,
információk értelmezésében.

VIZSGASZINTEK
Középszint
savas eső, hulladékfelhalmozódás, hulladékégetés és
újrahasznosítás, allergén hatásuk.
Emelt szint

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

4.2 Gázok

4.1 Az anyagmennyiség

TÉMAKÖR

Tudja
alkalmazni

Értse

Fogalmi szint

Tudja

Értse

Fogalmi szint

9m

55

M1
9
 U 0  d

M2
Q
9m
Avogadro törvényét, a gázok térfogatával, sűrűségével és
relatív sűrűségével kapcsolatos fenti összefüggéseket a
kémiai számításokban.

relatív atomtömeg, jele; relatív molekulatömeg, jele;
anyagmennyiség, jele, mértékegysége; moláris tömeg,
jele, mértékegysége; Avogadro-állandó, jele, értéke;
sűrűség, jele, mértékegysége.
a moláris atomtömeg kapcsolatát a relatív atom- és
molekulatömeggel,
a következő összefüggéseket:
P
P
1
 1 A
 U

0
9
Q
Q
kiszámítani a relatív molekulatömeget a relatív atomtömegekből a képlet ismeretében,
megállapítani és jelölni az anyagok moláris tömegét,
alkalmazni a tömeg, a részecskeszám, a térfogat és az
anyagmennyiség közti összefüggéseket.
Avogadro törvénye, gázok moláris térfogata; a moláris
gáztérfogat jele, mértékegysége, értéke standard légköri
nyomáson, 25 °C-on; gázok sűrűsége; gázok relatív
sűrűsége.
a következő összefüggéseket:

Középszint
Emelt szint

alkalmazni az ideális gázok állapotegyenletét a kémiai
számításokban.

a következő összefüggést:
S9 Q57

ideális gázok állapotegyenlete.

kiszámítani a relatív atomtömeget az izotópok relatív
atomtömegéből és előfordulási arányából.

VIZSGASZINT

4. Kémiai számítások
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4.3 Oldatok, elegyek, keverékek
Oldatok, elegyek,
keverékek összetétele

TÉMAKÖR

Értse

Fogalmi szint

FB

QB
.
9oldat

PB
 100% PP ,
P
QB
 100% QQ ,
Q
9B
 100% 99 ,
9
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tömegszázalék, térfogatszázalék, anyagmennyiségszázalék (mólszázalék); anyagmennyiség-koncentráció,
jele, mértékegysége; az oldhatóság megadása
tömegszázalékban és 100 g oldószerre vonatkoztatva.
a következő összefüggéseket:

Középszint
Emelt szint

J%

[B

MB

P%
.
9ROGDW

VB ,
V
QB
,
Q

a következő összefüggéseket:
PB
,
ZB
P

tömegtört, térfogattört, anyagmennyiségtört (móltört),
tömegkoncentráció, jele, mértékegysége.

VIZSGASZINT
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Gázelegyekkel kapcsolatos számítások

Egyéb, oldatokkal
kapcsolatos feladatok

TÉMAKÖR

Tudja
alkalmazni

Tudja
Tudja

Tudja alkalmazni

hogyan kell oldatot készíteni:
– vízmentes anyagból és oldószerből,
– hígítással, töményítéssel,
– keveréssel.

57

a kémiai számításokban az átlagos moláris tömeg és a
gázelegyek összetétele közötti kapcsolatot.

hogyan kell oldatot készíteni kristályvíztartalmú
anyagból.

a tömegszázalékkal, illetve tömegtörttel kapcsolatos
összefüggést a folyadékelegyek, porkeverékek és gázelegyek összetételével kapcsolatban;
a térfogatszázalékkal, illetve térfogattörttel kapcsolatos
összefüggést gáz- és folyadékelegyekkel kapcsolatos
számításokban;
folyadékelegyeknél a térfogati kontrakciót;
az anyagmennyiség-százalékkal, illetve törttel kapcsolatos
összefüggést gázelegyek, porkeverékek és oldatok összetételével kapcsolatban;
a tömegkoncetrációval kapcsolatos összefüggést az
oldatok készítésével és egyéb, oldatokkal kapcsolatos
feladatok megoldásánál;
az oldhatósági adatokat az oldhatóság
hőmérsékletfüggésével kapcsolatos feladatokban,
kristályvízmentes és kristályvizes sók esetén.

a tömegszázalékkal kapcsolatos összefüggést a IRO\D
GpNHOHJ\HN és SRUNHYHUpNHN összetételével kapcsolatban;
a térfogatszázalékkal kapcsolatos összefüggést a
Ji]HOHJ\HN összetételével kapcsolatban;
az anyagmennyiség-százalékkal kapcsolatos összefüggést
(és kapcsolatát a térfogatszázalékkal) a Ji]HOHJ\HN összetételével kapcsolatban;
az anyagmennyiség-koncetrációval kapcsolatos összefüggést az oldatok készítésével és egyéb, oldatokkal kapcsolatos feladatok megoldásánál.

átszámítani a kétféle oldhatósági adatot.

Emelt szint

Középszint

VIZSGASZINT
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4.6 Kémiai
egyensúly

Fogalmi szint

4.5 Termokémia

Fogalmi szint
Tudja

Tudja

Fogalmi szint
Értse
Tudja

Fogalmi szint
Értse
Tudja

Sztöchiometria

4.4 Számítások a
képlettel és a kémiai egyenlettel
kapcsolatban
Összegképlet

TÉMAKÖR
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az összegképlet jelentése.
a tapasztalati és a molekulaképlet közötti különbséget.
alkalmazni az összegképlet és a tömegszázalékos összetétel kapcsolatát a kémiai számításokban,
meghatározni a molekulaképletet a tömegszázalékos
összetétel és a moláris tömeg ismeretében.
a kémiai egyenlet, termelési százalék, szennyezettség.
a kémiai egyenlet jelentéseit.
használni a reakcióegyenleteket a sztöchiometriai
számításokban,
alkalmazni az oldatok összetételével, a termelési százalékkal és a szennyezettséggel kapcsolatos összefüggéseket a kémiai számításokban.
a reakcióhő és a képződéshő fogalma, jele,
mértékegysége,
Hess tétele.
meghatározni a reakcióhőt a képződéshőkből,
használni a reakcióhőt az egyszerű sztöchiometriai
számításokban.

Középszint
Emelt szint

használni a kötési energia, a rácsenergia, a hidratációs
energia, az ionizációs energia és az elektronaffinitás
adatokat reakcióhő és képződéshő kiszámításánál;
meghatározni a reakcióhőt, a képződéshőt egyszerű
körfolyamat segítségével.
egyensúlyi koncentráció, kiindulási koncentráció.
kiszámítani az egyensúlyi állandót az egyensúlyi
koncentrációkból,
alkalmazni az egyensúlyi koncentráció és a kiindulási
koncentráció, valamint az átalakulási százalék közti
kapcsolatot.

kötési energia, rácsenergia, hidratációs energia, ionizációs
energia, elektronaffinitás.

meghatározni porkeverékek és gázelegyek összetételét,
szerves és szervetlen vegyületek összetételének (képletének) meghatározását a reakcióegyenlet alapján.
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4.8 Elektrokémia

4.7 Kémhatás

TÉMAKÖR

Fogalmi szint
Értse

alkalmazni az egész számú pH és az erős savak és bázisok
vizes oldatának [H+]-ja és [OH-]-ja közötti kapcsolatot a

Tudja
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standardpotenciál, elektromotoros erő, elektrolízis.
a következő összefüggést:
(MF = Hkatód – H anód

kémiai számításokban.

pH, vízionszorzat.
a vízionszorzatot:
.v = [H+]·[OH–].

Fogalmi szint
Értse

Középszint
Emelt szint

Qe

F(disszociált)
.
F(bemérési)

> B@

a pH-val kapcsolatos egyszerű számításokat erős és
gyenge savak, illetve bázisok esetén;
a közömbösítési reakciók alapján történő sztöchiometriai
számításokat; a sav–bázis titrálással kapcsolatos feladatokat; a különböző pH-jú erős sav-, illetve lúgoldatok
összekeverésével kapcsolatos egyszerű számításokat.
Faraday-törvények.
a Faraday-törvényt:
P = N,'W,
4
) , ahol: ) = 96 500 C/mol

D

.b





>HB @>OH @ ,

> HA@



.s



> H @ > A @ ,

.s, .b, disszociációfok
a következő összefüggéseket:

VIZSGASZINT

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

TÉMAKÖR

az elektrolízis tanult, illetve megadott elektródfolyamatait
egyszerű sztöchiometriai számításokban.

Tudja
alkalmazni
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kiszámítani az elektromotoros erőt standardpotenciálokból, illetve fordítva.

Tudja

Középszint
Emelt szint

az elektrokémiai ismereteket (redoxi folyamatok
irányának becslése) a sztöchiometriai számításokban,
a feladatban megadott, illetve a tanultakból kikövetkeztethető elektródfolyamatokat egyszerű sztöchiometriai
számításokban,
a Faraday-törvényeket a sztöchiometriai számításokban
tanult, illetve megadott elektródfolyamatok esetén.
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TÉMAKÖR

Magyar nyelv és irodalom

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

 Műalkotások keltette hangulat, élmény, vélemény, álláspont, értékelés kifejezése SO N|OWpV]HWEHQ
V]pSSUy]iEDQ V]tQKi]L HOĘDGiVEDQ ILOPEHQ pStWHWW DONRWiVRNEDQ D WiUJ\L YLOiJEDQ NpS]ĘPĦYpV]HWEHQ
]HQpEHQ .
 Gyakorlati írásművek szerkezeti, tartalmi, nyelvi normáinak alkalmazása SO KR]]iV]yOiVEDQ
SiO\i]DWEDQOHYpOEHQ|QpOHWUDM]EDQNpUYpQ\EHQ .
 Az információk célirányos, etikus és kritikus felhasználása.
3. Szóbeli szövegalkotás, beszéd
 A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő nyelvi norma követésével lényegre törő,
világos felépítésű, önállóan kifejtett közlés.
 A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumainak alkalmazása
élőbeszédben, felolvasásban, memoriter szöveghű előadásában, adott témáról szóló szóbeli előadásban. A
nyelv zenei eszközeinek – artikuláció, beszédtempó, hangerő, hangsúly, hanglejtés, szünet – kifejező és
pontos alkalmazása.
4. Fogalomhasználat
 Szövegértelmezés, olvasmányélmény, személyes állásfoglalás fogalmilag helytálló bemutatása,
előadása.
 Erkölcsi, esztétikai, poétikai, retorikai, stilisztikai fogalmak önálló alkalmazása a beszédhelyzetnek és
a témának megfelelően.
 Fogalmak összefüggéseinek és változó jelentésének megértése és bizonyítása példákkal.
Kizárólag emelt szinten
 Fogalmak értelmezése, meghatározása, összehasonlítása történeti kontextusokban is.
 Fogalmak változó érvényességéből következtetések megfogalmazása SODN|]Q\HOYLQRUPDDODNXOiVD
D]LURGDOPLViJIRJDOPiQDNYiOWR]iVDL 
Az érettségi vizsgán számon kérhető fogalmak körét a Kerettantervek 5-12. évfolyamra érvényes
előírásaiban szereplő fogalmak alkotják.

B) ISMERETKÖRÖK
Emelt szinten a középszintű tananyag ismerete is elvárás. Az ismeretkörök emelt szint című oszlopai
kizárólag az emelt szinten elvárt többletet tartalmazzák.

 0$*<$51<(/9
1. témakör: Kommunikáció
VIZSGASZINTEK
Középszint
A nyelv mint
kommunikáció

Emelt szint

 A kommunikációs folyamat
tényezőinek, céljának,
funkcióinak, valamint ezek
összefüggésének megértése,
bizonyítása beszédhelyzetek
elemzésével,
szövegértelmezéssel,
szövegalkotással.
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A kommunikáció folyamata.
A kommunikáció tényezői.
A kommunikációs cél és funkció.
A kommunikáció univerzális
jellege.
 A kommunikáció fogalmának
interdiszciplináris jellege.
 Néhány példa a különféle
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 A nyelv szerepe a
kommunikációban.


Pragmatika

Nyelvi és vizuális
kommunikáció

A kommunikáció
működése

Személyközi
kommunikáció

 A sikeres nyelvhasználat
gyakorlata: a nyelvhasználat, a
társalgás összetevői
beszédaktusok az
együttműködés elve
udvariassági formák.
 Az emberi kommunikáció nem
nyelvi jelei és kifejezőeszközei
(pl. gesztusok, mimika,
térközszabályozás, tekintet,
külső megjelenés, testtartás,
fejtartás, csend).
 A kommunikáció formája: a
szóbeliség és az írásbeliség.
 A szövegfajták tartalmi és
formai jellemzőinek
kapcsolata a kommunikációs
folyamattal.
 Példák a különböző
közlésmódok kommunikációs
funkcióira (párbeszéd,
történetmondás, levél, üzenet,
feljegyzés; köszönés,
megszólításformák).
 Kommunikációs zavar,
manipuláció, elvárás,
megfelelés.

A tömegkommunikáció  A különféle kommunikációs
helyzetekben elhangzó
üzenetek céljának dekódolása,
az üzenetek szándékának
felismerése.
 Tény és vélemény, tájékoztatás
és véleményközlés
megkülönböztetése a
tömegkommunikációban
 A kommunikáció típusainak,
jellemzőinek megismerése:
személyes, csoportos,
nyilvános és
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társadalmak és kultúrák
jelrendszereinek eltéréseire (pl. a
folklór, az utca, az elektronikus
kommunikáció jelrendszere).
A nyelvi és nem nyelvi
kommunikációs normák
kultúránkénti eltérései példák
alapján.
A nyelv működése, a
nyelvhasználat különböző
kontextusokban, különböző célok
elérésére.
Együttműködési elvek.
Deixis.
A vizuális és a nyelvi jel, a
vizuális és a nyelvi
kommunikáció.

 A közvetlen személyközi
kommunikáció, az írott és az
elektronikus
tömegkommunikáció
különbségei.
 Tájékoztató és véleményközlő
műfajok.
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tömegkommunikáció.
 A tömegkommunikáció
jellemzői, funkciói,
megjelenési formái, nyelvi és
képi kifejezési formái.
 A reklámok, internetes
felületek.
 Néhány tömegkommunikációs
műfaj.
2. témakör: A magyar nyelv története
VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

A nyelv mint
történeti
képződmény

 Változás és állandóság a nyelvben.
 Nyelvi változások felismerése a
jelenkorban és múltban, példák alapján.

 Szinkrón és diakrón
nyelvszemlélet.

A magyar nyelv
rokonsága

 A magyar nyelv eredete, finnugor
rokonságának bemutatása.

Nyelvtörténeti
korszakok

 A magyar nyelv történetének fő
korszakai.
 A nyelvtörténet forrásai: kézírásos
és nyomtatott nyelvemlékek SO$
WLKDQ\LDSiWViJDODStWyOHYHOH, +DORWWL
EHV]pGpVN|Q\|UJpVÏPDJ\DU0iULD
VLUDORP 
 A nyelvújítás lényege és jelentősége
példák alapján.

 A magyar nyelv eredete, finnugor
rokonságának kutatói, a
nyelvrokonság kutatásának
módszerei.
 A magyar nyelvrokonság főbb
bizonyítékai.
 Az ősmagyar, az ómagyar, a
középmagyar korszak, az újmagyar
kor.
 A nyelvtörténeti korszakokat
jellemző változások néhány példája a
hangrendszerből, a nyelvtani
rendszerből.
 Az életmód, a történelem és a
szókincs néhány összefüggése,
anyagi és szellemi műveltség
megjelenése a szókészletben néhány
példával.
 Nyelvtörténeti-nyelvtudományi
kézikönyvek (SO$PDJ\DUQ\HOY
W|UWpQHWLHWLPROyJLDLV]yWiUD±
7(6=).
 A nyelvújítás története, hatása,
értékelése, ortológus-neológus vita
főbb állomásai és szereplői, a magyar
nyelv sztenderdizációja.
 Néhány szöveg nyelvi szempontú
bemutatása a régi magyar irodalom
köréből SO3i]PiQ\3pWHU0LNHV
.HOHPHQ 
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A magyar nyelv
szókészletének
alakulása
Nyelvművelés

 A szókészlet rétegei: ősi örökség,
belső keletkezésű elemek,
jövevényszók, nemzetközi
műveltségszók, idegen szavak.
 A mai magyar nyelvművelés néhány
kérdése.

 A szókincs jelentésváltozásának
főbb típusai, tendenciái.
 A nyelvművelés fogalma,
kérdései, feladata, színterei; a nyelvi
norma.
 A nyelvművelés szerepe az új
nyelvi fejlemények, jelenségek
értelmezésében.

3. témakör: Ember és nyelvhasználat
VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

Ember és nyelv

 A nyelv mint a gondolkodás része.

A jel, a jelrendszer

 A nyelv mint jelrendszer.
 A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi
és nem nyelvi közlésben.

Általános
nyelvészet

Nyelvváltozatok

Nemzetiségi
nyelvhasználat és
határon túli
magyar nyelvűség

 A nyelvváltozatok rendszere, a
nyelv vízszintes és függőleges
tagolódása.
 A köznyelv jellemzői, használati
területe.
 A nyelv társadalmi tagolódása
szerinti csoportnyelvek, azok
jellemző használati köre,
szókincse.
 Csoportnyelvek, szaknyelvek,
rétegnyelvek, hobbinyelvek. A
szleng és az argó.
 Egynyelvű szótárak.
 Hazánkban élő nemzetiségiek
nyelvhasználata.
 Nyelvünk helyzete a határon túl.
 Nyelvi identitás.
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 A nyelv szerepe a világról formált
tudásunkban.
 Korlátozott kódú nyelvek:
gesztusnyelvek, jelnyelvek.
 A nyelvi jel sajátosságai.
 A jeltípusok.
 A nyelvek egyező és eltérő
tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb
nyelvtípusok és jellemzőik
(agglutináló, izoláló, flektáló).
 Az anyanyelv és más, tanult, ismert
nyelvek jellemző tulajdonságainak
összehasonlító megfigyelése.
 A nyelv területi tagolódása:
leggyakoribb nyelvjárásaink
jellemzői, területi megjelenésük, a
regionális köznyelv jellemzői.
 A rétegnyelvi szótárak (pl.
tájszótár, szaknyelvi szótár).
 A szókincs szerepének jellemzése
nem irodalmi és irodalmi
művekben (pl. újságnyelvben,
szaknyelvben, szociográfiában).

 A kétnyelvűség, kettősnyelvűség,
kevert nyelvűség kérdései.
 A nyelvközösség helyzete és
nyelvhasználata közötti
összefüggés.
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 Nyelvi sokszínűség, nyelvi
tolerancia, nyelvi diszkrimináció.
 A tömegkommunikáció, valamint
az információs társadalom hatása
a nyelvhasználatra.
 Az információs társadalom hatása
a nyelvhasználatra és a nyelvi
érintkezésre (pl.
szövegszerkesztés számítógéppel,
kommunikáció az interneten,
elektronikus levelezés).
 Az új „szóbeliség” (skype, chat)
jelenségei és jellemzői.

Nyelv és
társadalom

 Kettősnyelvűség, kétnyelvűség,
kevert nyelvűség.

 Nyelvi tervezés, nyelvpolitika,
nyelvművelés, nyelvtörvény,
norma.
 Korlátozott kód.

Nyelv és politika

4. témakör: A nyelvi szintek
VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

Hangtan

 A magánhangzók és a mássalhangzók
rendszere.
 A hangkapcsolódási szabályosságok
típusai és a helyesírás összefüggése.

A helyesírás




Alaktan és
szótan





A mondat
szintagmatikus
szerkezete




 Hangtani ismeretek: a magyar
hangállomány ismerete, a hangok
alapvető képzési, ejtési jellemzői.
 A magyar hangrendszer
nyelvjárási eltéréseinek
megfigyelése.
 A magyar hangrendszer néhány
nyelvtörténeti vonatkozása.
A magyar helyesírás rendszerszerűsége.  A magyar helyesírás rendszere. A
Helyesírási szótár, elektronikus
magyar helyesírás alapelvei.
szótárak az iskolai és hétköznapi
 A helyesírás stilisztikai
szövegalkotásban.
változatai.
A morfémák, szóelemek szerepe és
 Alaktani sajátosságok: a szótő, a
helyes használata a szóalak
szóelemek szerepe és funkciója,
kapcsolódási szabályaik.
felépítésében, a szószerkezetek
 A szavak szófaji rendszerbe
alkotásában.
Az alapszófajok, a viszonyszók és a
sorolásának kritériumai,
mondatszók.
hagyományai, egy lehetséges
szófaji rendszer megismerése.
A szószerkezet fogalma, a szintagmák
 A vonzat.
típusai, szerepük a mondat
felépítésében, mondatbeli viszonyaik.
A mondatrészek fogalma, fajtái,
felismerésük mondatban, helyes
használatuk a mondatok felépítésében
(állítmány, alany, tárgy, határozó,
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jelző).
Mondattan

 A mondat fogalma, a mondat
szerkesztettség és mondatfajta szerinti
típusai.
 Az egyszerű és összetett mondatok
felismerése, egyszerű mondatok
elemzése.
 A helyes mondatszerkesztés a
gyakorlatban.

 Az egyszerű és összetett
mondatok típusainak felismerése.
 Összetett mondatok elemzése.
 Mondatvariánsok közötti
különbségek értelmezése (pl. a
stílusérték szempontjából).

5. témakör: A szöveg
VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

 Szöveg, szövegösszefüggés,
beszédhelyzet.
 Szövegek jellemzőinek
megfigyelése.
 A címzett szerepe a szöveg
megalkotottságában.
A szöveg szóban és  A szóbeliség és az írásbeliség
hatása a szövegformálásra.
írásban
 A szóbeli és írott szövegek szerepe,
eltérő jegyei.
 Szövegek alkotása a tájékoztató,
érvelő, meggyőző, vitázó
közlésformák néhány egyszerűbb
műfajában.
 A szövegfonetikai eszközök és az
írásjelek értelmes, kifejező
alkalmazása.
 A szövegfonetika helyes használata
(hangsúly, hanglejtés, hangerő,
szünet, beszédtempó).
A szöveg
 A szöveg és a mondat viszonya.
 A különféle szövegek felépítése,
szerkezete és
egységei.
jelentése
 Szövegméret, megjelenés.
 A szövegkohézió, a témaháló és a
cím.
 Bekezdés, tömb, szakasz.
A szöveg és a
kommunikáció
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 A szöveg fogalma, a szövegek
jellemzőinek megfigyelése,
megnevezése, rendszerezése.
 Szövegpragmatika: szövegvilág,
nézőpont, fogalmi séma,
tudáskeret, forgatókönyv.
 Szövegek alkotása a tájékoztató,
érvelő, meggyőző, vitázó
közlésformák néhány
összetettebb műfajában.
 Érvelő esszék írása.
 A szövegfonetika jelentősége,
funkciója (hangsúly, hanglejtés,
hangerő, szünet, beszédtempó).

 A szövegértelem összetevői: a
pragmatikai, a jelentésbeli és a
nyelvtani szintek.
 Az elsődleges és másodlagos,
mögöttes jelentés.
 Szövegkohézió: téma–réma,
topik, fókusz, kulcsszó.
 A szövegmondat.
 Nyelvtani tényezők a szöveg
jelentésének megteremtésében:
kötőszó, névmás, névelő,
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határozószó, előre- és
visszautalás, deixis, egyeztetés.
Szövegértelmezés

Az intertextualitás

A szövegtípusok

Az elektronikus
írásbeliség és a
világháló hatása a
szövegre, szövegek
a médiában

 A szövegértés, szövegfeldolgozás
technikája, olvasási típusok és
stratégiák.
 A téma értelmezése mindennapi,
ismeretterjesztő és szépirodalmi
szövegekben.
 A szövegköziség, intertextualitás
jelenségeinek értelmezése irodalmi
és nem irodalmi szövegekben.

 A téma értelmezése tudományos
szövegekben.

 Szövegtípusok jellemzői
megjelenés, műfajok és
nyelvhasználati színterek szerint.
 A legjellegzetesebb közlésmódok: a
beszélt nyelvi társalgási és az írott
monologikus szövegek
 Nyelvhasználati színterek szerinti
szövegtípusok: mindennapi,
közéleti és hivatalos, tudományos,
sajtó és média, szépirodalmi.
 A továbbtanuláshoz, illetve a
munka világában szükséges
szövegtípusok: különböző típusú
önéletrajzok, motivációs levél;
különböző témájú hivatalos
levelek (pl. panaszos levél),
kérvény, beadvány; hozzászólás,
felszólalás, vitaindító, rövid ünnepi
beszéd; ajánlás, méltatás; szórólap
szövege.
 Az internetes szövegek jellemzői,
az írott és internetes szövegek
összehasonlítása, az eltérő és
azonos jegyek megfigyelése,
megnevezése.
 Az internetes adatkeresés, a
különböző forrásokból származó
adatok megbízhatóságának és
használhatóságának kérdései.
 A különböző forrásból származó
információk megadott szempontok
szerint való összehasonlítása,
megvitatása, kritikai következtetés
levonása. A pontos és etikus
hivatkozás.
 Az elektronikus média
hagyományos (rádió, televízió) és

 Szövegtípusok: monologikus,
dialogikus és polilogikus;
beszélt, írott, elektronikus;
spontán, tervezett.
 Közlésmódok: elbeszélő, leíró,
érvelő.
 Ismeretterjesztő, szépirodalmi és
egyszerűbb tudományos
szövegek elemzése (pl. a
címzettek, a téma, a
szóhasználat, a
megszerkesztettség
szempontjából).
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 Digitális formájú szövegek
alkotása, multimédiás
kiegészítések használata.
 Az írott és az elektronikus
tömegkommunikáció
szövegtípusait elkülönítő nyelvi
és nem nyelvi tényezők.
 Médiaközlések elemzése (pl. hír,
kommentár, tudósítás, interjú,
cikk, glossza, ismeretterjesztő
szöveg): tartalmi,szerkezeti és
szövegformálási kritériumai,
nyelvhasználati, hatásbeli
sajátosságai.
 A hagyományos és az új
elektronikus média publicisztikai
és a tájékoztató műfajai.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

új közlésmódjai pl. honlap, blog,
internet), az új közlésmódok
társadalmi hatása.

6. témakör: A retorika alapjai
VIZSGASZINTEK
Középszint
A nyilvános beszéd

Érvelés,
megvitatás, vita

A
szövegszerkesztés
eljárásai

Emelt szint

 A retorika mint a meggyőzés
művelete a gondolatközlésben.
 A beszéd felépítése, a beszéd
megszerkesztésének menete az
anyaggyűjtéstől a megszólalásig.
 A hivatalos felszólalás, hozzászólás
különböző helyzetekben, a nyilvános
beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és
viselkedésbeli kritériumai.
 A kulturált véleménynyilvánítás és
vita gyakorlata.
 Az érvelés műfajai: a tétel, a
bizonyítás, a cáfolat, az érv és az
ellenérv.
 Az érv felépítése. Az érvelés
logikája, technikája; az érvek
elrendezése. A releváns és a hibás érv
megkülönböztetése.
 A kiselőadás és a vizsgafelelet
felépítése.
 Az állásinterjú.
 A hatásos előadásmód eszközei.
 Az összefoglalás funkciója és
típusai (SOYi]ODWWDUWDOPLNLYRQDW
W|P|UtWpV).
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 A retorika jelentősége és
alkalmazása.
 A retorika mint a szónoklás
tudománya.
 Néhány történeti értékű és
jelenkori szónoki beszéd retorikai
eszközei és esztétikai hatása.
 A szónok tulajdonságai, feladatai.
 Az érvelési hibák.
 A cáfolat módszerei.
 Az előadás szemléltetésének
módjai (bemutatás, prezentáció).
 A hatásos meggyőzés és
véleménynyilvánítás nyelvi (mondatés szövegfonetikai eszközök) és nem
nyelvi kifejezésbeli eszközei a
különféle szövegműfajokban, az
audiovizuális és multimédiás közlés
különböző formáiban.
 A hivatalos felszólalás,
hozzászólás különböző helyzetekben.
 A szónoklat felépítése: bevezetés
(az érdeklődés felkeltése, a jóindulat
megnyerése, témamegjelölés),
elbeszélés, érv, cáfolat, összekötő
elem; befejezés (összefoglalás,
kitekintés).
 Indukció, dedukció.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

7. témakör: Stílus és jelentés
VIZSGASZINTEK

Szóhasználat és
stílus

A szójelentés

Stíluseszközök

Stílusréteg,
stílusváltozat

Középszint

Emelt szint

 Stílus és jelentés a mindennapi
nyelvhasználatban, a szaknyelvben és a
szépirodalomban.
 A jellegzetes stílustípusok
(stílusárnyalatok) megismerése (SO
EL]DOPDVN|]|PE|VYiODV]WpNRV),
felismerése, hatásának elemzése.
 Egyszerű stílusjelenségek felismerése,
magyarázata.
 Stílusérték (alkalmi és állandó).
 Stílushatás.
 A nyelvi szintek alkalmi és állandó
stílusértékének megfigyelése, felismerésük,
valamint alkalmazásuk a szövegalkotásban.
 A szavak jelentésének szerkezete,
jelentéselemek.
 Egyjelentésű, többjelentésű szó,
homonima, szinonima, hasonló alakú
szópár, ellentétes jelentés.
 Egynyelvű szótárak használata (SO
0DJ\DUV]LQRQLPDV]yWiU0DJ\DU
pUWHOPH]ĘNp]LV]yWiU), valamint kétnyelvű
szótárak ismerete.
 A helyzetnek, kommunikációs célnak
megfelelő stíluseszközök tudatos használata
a szövegalkotásban.
 Az egyszerűbb szóképek köznyelvi és
szépirodalmi szövegekben: hasonlat,
metafora, metonímia.
 Metaforikus jelentés.
 Az egyszerűbb alakzatok: felsorolás,
ismétlődés, ellentét, gondolatritmus.

 A szóhasználat nyelvtani,
jelentésbeli és stiláris kötöttségei.
 Jelentésszerkezet, jelentéselem,
jelentésmező, jelhasználati szabály.
 Denotatív, konnotatív jelentés.

 A leggyakoribb stílusrétegek
jellemzőinek megismerése, felismerése,
elemzése, összefüggésben a szövegtani
jellemzőkkel.
 A társalgási stílus ismérvei, minősége.
 A közélet színterei, a közéleti és a
hivatalos stílus kritériumai, stiláris
kötöttségei.
 A publicisztikai stílus főbb jellemzői,
tipikus szóhasználat, a megjelenítés
közlésértéke (SO WLSRJUiILDNpSLYLOiJ).
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 A hangalak és jelentés viszonya,
jelentésmező.
 Motivált és motiválatlan szavak.
 A szójelentés változásai.
 A jelentés szerepe a nyelvi
szerkezetek kialakításában.
 A szórend jelentésváltozatainak
megfigyelése, hatásértelmezés.

 A bonyolultabb szóképek:
szinesztézia, szinekdoché, összetett
költői kép, allegória, szimbólum.
 Az alakzatok.
 A szókészlet stilisztikája és a
mondatstilisztikai eszközök (SO
DUFKDL]iOiVHYRNiFLyYHUEiOLV
VWtOXVQRPLQiOLVVWtOXVN|UPRQGDW).
 Hangszimbolika, hangutánzás,
hangulatfestés, alliteráció.
 Nem irodalmi és szépirodalmi
szövegek stílusának
összehasonlítása.
 Nem irodalmi és szépirodalmi
szövegek stílushatásának komplex
értékelése.
 A tudományos és a szakmai
stílus sajátosságai.
 A stílus és norma koronkénti
változatai – néhány példa
bemutatásával.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

,52'$/20
6]HU]ĘNPĦYHN
A Szerzők, művek (2.1). szempontjaiból összeállított tételekben megjelenhetnek különböző korok,
szerzők, művek az Értelmezési szintek, megközelítések (2.2.) szempontjai szerint.
1. témakör: Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők
SZERZŐK
 Ady Endre
 Arany János
 Babits Mihály
 József Attila
 Kosztolányi
Dezső
 Petőfi Sándor

VIZSGASZINTEK
Középszint
 A főbb művek szövegismereten
alapuló értelmezése, kapcsolatok a
művek között SO WpPiNPĦIDMRN
NLIHMH]pVPyGMHOOHP]Ę PRWtYXPRN , a
művek elhelyezése az életműben, az
adott korszakban.
 Az életmű néhány jellemzője
keretében néhány lírai, illetve 1-3 epikai,
drámai alkotás bemutatása, értelmezése
(SODNRUVWtOXVDWpPDDPĦIDMD
NRPSR]tFLyDMHOOHP]ĘPRWtYXPRN
MHOHQWpVUpWHJHNYLOiJOiWiVDODSMiQ)
 Műrészletek értelmezése.
 Memoriterek szöveghű és kifejező
előadása.
 Művekről szóló olvasatok,
vélemények megértése.
 A művekben felvetett kérdések
néhány etikai, történeti, lélektani vagy
társadalmi vonatkozása.

Emelt szint
 Az életút, az életmű
legjelentősebb tényei.
 Kronológiai és topográfiai
tájékozottság, a szerzők jellegzetes
regionális, kulturális kötődései, a
pályakép főbb jellemzői.
 A pályaszakaszokat jellemző
főbb témák, kérdésfeltevések.
 A pályaképre ható irányzatok és
szellemi kötődések, világirodalmi
párhuzamok.
 Kötetek, ciklusok, témák,
motívumok.
 A művek hatása, fogadtatása
egy-két példa alapján.
 A szerző utóélete, helye és
hatása az irodalmi-kulturális
hagyományban.
 A művekben felvetett kérdések
néhány etikai, történeti, lélektani,
társadalmi, továbbá gondolati,
filozófiai, esztétikai vonatkozása.
 Különféle kritikák,
interpretációk.

2. témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők
SZERZŐK
 Balassi Bálint
 Berzsenyi Dániel
 Csokonai Vitéz
Mihály
 Illyés Gyula
 Jókai Mór
 Karinthy Frigyes
 Kassák Lajos
 Kertész Imre
 Kölcsey Ferenc
 Krúdy Gyula

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
 Az életmű néhány jellemzője
 Az életút, az életmű
keretében néhány lírai, illetve 1-3
legjelentősebb tényei.
epikai, drámai alkotás bemutatása,
 Kronológiai és topográfiai
értelmezése (SODNRUVWtOXVDWpPDD tájékozottság, a szerzők jellegzetes
regionális, kulturális kötődései, a
PĦIDMD NRPSR]tFLyDMHOOHP]Ę
PRWtYXPRN MHOHQWpVUpWHJHN
pályakép főbb jellemzői.
YLOiJOiWiVDODSMiQ).
 A pályaszakaszokat jellemző
 A világlátás és a kifejezésmód
főbb témák, kérdésfeltevések.
sajátosságainak bemutatása egy-két
 A pályaképre ható irányzatok és
mű lényegre törő értelmezésével.
szellemi kötődések, világirodalmi
 Műrészletek értelmezése.
párhuzamok.
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Márai Sándor
Mikszáth Kálmán
Móricz Zsigmond
Nagy László
Nemes Nagy Ágnes
Németh László
Ottlik Géza
Örkény István
Pilinszky János
Radnóti Miklós
Szabó Lőrinc
Szilágyi Domokos
Vörösmarty Mihály
Weöres Sándor
Zrínyi Miklós

 Memoriterek szöveghű és
kifejező előadása.
 Művekről szóló olvasatok,
vélemények megértése.
A művekben felvetett kérdések
néhány etikai, történeti, lélektani
vagy társadalmi vonatkozása.

A fenti lista bővíthető
legfeljebb két, a
fentiekhez hasonló
jelentőségű szerzővel,
vagy egy szerzővel a
közelmúlt vagy a
jelenkor irodalmából.

 Kötetek, ciklusok, témák,
motívumok.
 A művek hatása, fogadtatása
egy-két példa alapján.
 A szerző utóélete, helye és
hatása az irodalmi-kulturális
hagyományban.
 Különféle kritikák,
interpretációk.
 Tájékozottság a korszakban, a
kortársak között (SO%HU]VHQ\LpV
.D]LQF]\%HU]VHQ\LpV.|OFVH\
-yNDLpVNRUD), az irodalmi
hagyományban SOD]DQWLN
KDJ\RPiQ\ %HU]VHQ\L.RV]WROiQ\L
5DGQyWLN|OWpV]HWpEHQ .
 Műfaji, kifejezésmódbeli,
tematikai sajátosságok a korszak
szellemi irányzataival, a
korstílussal való összefüggésben is.
 A művekben felvetett kérdések
néhány etikai, történeti, lélektani,
társadalmi, továbbá gondolati,
filozófiai, esztétikai vonatkozása.
 A művek fogadtatása, hatása,
utóélete az irodalmi-kulturális
hagyományban egy-egy példával.

3. témakör: Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők
MŰVEK
Kortárs műalkotás: a
mindenkori vizsga
előtti utolsó harminc
évben keletkezett (írt,
bemutatott, megjelent)
irodalmi alkotás.

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
 Legalább egy szerző néhány lírai,  Nyomtatott szöveg, digitális
drámai, illetve epikai művének
közlés.
értelmezése az utolsó harminc évből.  Tájékozódás a kortárs irodalmi
 A világlátás és a kifejezésmód
nyilvánosságban SODQWROyJLiN
sajátosságainak bemutatása egy-két
LURGDOPLLVPHUHWWHUMHV]WpV
mű lényegre törő értelmezésével.
N|Q\YKpW).
 Műrészletek értelmezése.
 A művek hatása, fogadtatása –
 Memoriterek szöveghű és
egy-két példa alapján, különféle
kifejező előadása.
kritikák, interpretációk.
 Művekről szóló olvasatok,
 A művekben felvetett kérdések
vélemények megértése.
néhány etikai, történeti, lélektani,
 A művekben felvetett kérdések
társadalmi, továbbá gondolati,
filozófiai, esztétikai vonatkozása.
néhány etikai, történeti, lélektani
vagy társadalmi vonatkozása.
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4. témakör: Művek a világirodalomból
SZERZŐK /
MŰVEK
Választható korok és
művek a
világirodalomból

VIZSGASZINTEK
Középszint
 Az európai irodalom alapvető
hagyományai: az antikvitás és a
Biblia (pl. PĦIDMRNWpPiN
PRWtYXPRNKĘVWtSXVRN).
 További választható korszakok: a
romantika, a realizmus, a
századfordulós modernség a
szimbolizmustól az avantgárdig, a
20. század.
 A korszak jellemzőinek és egykét kiemelkedő alkotásának
bemutatása.
 A világlátás és a kifejezésmód
sajátosságainak bemutatása egy-két
mű lényegre törő értelmezésével.
 Műrészletek értelmezése.
 A művekben felvetett kérdések
néhány etikai, történeti, gondolati,
filozófiai vonatkozása.

Emelt szint
 További választható korszakok:
a középkor, a reneszánsz, a
felvilágosodás, avantgárd és a 20.
század első fele, a 20. század
második fele és kortárs
világirodalom.
 A korszak jellemzőinek és egykét kiemelkedő képviselőjének
vagy alkotásának bemutatása.
 Művek értelmezése a korszak
szellemi irányzataival, a
korstílussal való összefüggésben is
(SOPĦIDMLVDMiWRVViJRNDWpPDD
NRPSR]tFLy|VV]HIJJpVHLD
OHKHWVpJHVpVV]NVpJHV
VWtOXVNRUV]DNEHOLVWtOXVW|UWpQHWL
YRQDWNR]iVRN).

5. témakör: Színház és dráma
SZERZŐK /
MŰVEK
 Szophoklész egy
műve
 Shakespeare egy
műve
 Molière egy műve
 Katona József:
%iQNEiQ
 Madách Imre: $]
HPEHUWUDJpGLiMD
 Egy 19. századi
dráma: Ibsen, Csehov
 Örkény István egy
drámája
 Egy 20. századi
magyar dráma

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
 A világlátás és a kifejezésmód
 Vörösmarty Mihály: &VRQJRUpV
sajátosságainak bemutatása a dráma
7QGH
 Az epikus dráma. Az abszurd
lényegre törő értelmezésével.
 Drámarészletek értelmezése.
dráma.
 Egy 20-21. századi magyar
 Színház és dráma az adott mű
dráma.
korában.
 A művekről szóló olvasatok,
 Az adott mű színpadi előadása
vélemények megértése.
mint az interpretáció eszköze (SO
 A művekben felvetett kérdések
V]tQSDGLPHJMHOHQtWpVHN
néhány etikai, történeti, lélektani
|VV]HKDVRQOtWiVD).
 Memoriter szöveghű és kifejező
vagy társadalmi vonatkozása.
előadása.
 A művekben felvetett kérdések
néhány etikai, történeti, lélektani,
társadalmi, továbbá gondolati,
filozófiai, esztétikai vonatkozása.

6. témakör: Az irodalom határterületei
SZERZŐK /
MŰVEK /
JELENSÉGEK /

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint
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MŰFAJOK
Egy jelenség vagy
szerző vagy műfaj
vagy műalkotás
elemzése vagy
bemutatása a
lehetséges témák
egyikéből.

 A népköltészet.
 Az irodalom filmen, televízióban,
dalszövegben, a virtuális valóságban:
az adaptáció (SOLURGDORPILOPHQ
UDM]ILOPHQUiGLyEDQWHOHYt]LyEDQ
GLJLWiOLVN|]OpVEHQ).
 A gyermek- és ifjúsági irodalom.
 A szórakoztató irodalom
vonzereje, hatáskeltő eszközei (SO
VHPDWL]iOWKĘVWtSXVRNpOHWKHO\]HWHN
pUWpNYLOiJNDODQGRVViJFVDWWDQy
V]yMiWpN).
 Egy-két tipikus műfaj
jellemzőinek bemutatása (SO~WLUDM]
GHWHNWtYUHJpQ\NDODQGUHJpQ\
NpSUHJpQ\WXGRPiQ\RVIDQWDV]WLNXV
LURGDORPKXPRURVpVHURWLNXV
LURGDORPGDOV]|YHJVDQ]RQYLFF
UHNOiPYHUV).
 A virtuális tér műfajai: fanfiction,
komment, blog stb.
 Mítosz, mese és kultusz. Film- és
könyvsikerek, divatjelenségek
korunk kultúrájában (SO$*\ĦUĦN
8UD%ULGJHW-RQHVQDSOyMD).

 Az olvasmányok iránti
tömegszükséglet és a művészi
színvonal / minőség összefüggései.
 „Magas” (elit) művészet és a
tömegkultúra viszonyának
problémája egy korszakban.
 Könyvnyomtatás, sajtó,
irodalom (SODIRO\WDWiVRVUHJpQ\
MHOHQWĘVpJHpVSpOGiL).
 Egy-egy jellemző nézet az
irodalomolvasás szellemi, lelki
motivációiról.
 Az irodalom felhasználása,
praktikus használata (SOJ\yJ\tWy
KDV]QiODWDROYDViVWHUiSLD
DONDOPLN|OWpV]HWN|V]|QWĘN
QQHSLYHUVHN).
 Az irodalmi ismeretterjesztés
főbb nyomtatott és elektronikus
műfajai (SON|Q\YLVPHUWHWpV
DMiQOiVNULWLND&'520
LQWHUQHWHVN|Q\YNtQiODW).

7. témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom
SZERZŐK /
MŰVEK /
JELENSÉGEK /
INTÉZMÉNYEK
Egy szerző vagy
műalkotás vagy
jelenség vagy
intézmény bemutatása
vagy elemzése a
lehetséges témák
egyikéből.

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

Csak középszinten:
Regionális jelenségek, valamint a
határon túli irodalom

Csak emelt szinten:
Interkulturális jelenségek,
valamint a határon túli irodalom

 Az adott régió, a tájegység, a
település múltbeli és jelenkori
kulturális, irodalmi
hagyományainak bemutatása (SO
QHP]HWLVpJLHWQLNDLNLVHEEVpJHN
LURGDOPDDONRWiVRND
NLVHEEVpJHNUĘOIRONOyU
PĦYHOĘGpVW|UWpQHWLYRQDWNR]iVRN
P~]HXPV]tQKi]FLYLOWiUVDViJRN).
 A tájhoz, a régióhoz, a
településhez kötődő szerzők; tájak,
régiók, társadalmi problémák
irodalmi alkotásokban való

 Interkulturális jelenségek, eltérő
szöveghagyományok.
 Posztmodern jelenségek a mai
kultúrában.
 Szerzők, művek a határon túli
magyar irodalomból.
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megjelenítése.
 Szerzők, művek a határon túli
magyar irodalomból.

eUWHOPH]pVLV]LQWHNPHJN|]HOtWpVHN
Az Értelmezési szintek, megközelítések (2.2.) szempontjai különböző korokból és szerzőktől származó
műveket is kérhetnek a Szerzők, művek (2.1.) megengedett témaköreiben.
Témák
Témák, motívumok

Műfajok, poétika

Korszakok, stílustörténet

Vizsgaszint
Középszint
Emelt szint
 Szépirodalmi alkotások
 Műveket összekötő
gondolati, tematikus, motivikus
motivikus összefüggések SO
egyezéseinek és különbségeinek
KDVRQOyViJRN
összevetése.
SiUKX]DPRVViJRNQ\LOYiQYDOy
 Az olvasott művekben
XWDOiVRN elismerése,
motívum, téma változatainak
szerepének, jelentésének
felismerése, értelmezése SOKHJ\ megfogalmazása.
 Néhány téma, motívum,
NHUWV]LJHWDOiV]iOOiV
IHOHPHONHGpVQHP]HGpNHNFVDOiG toposz, archetípus
IHOQĘWWpYiOiVEHDYDWiVHPEHUpV hosszmetszetszerű feltárása
érvekkel, példákkal.
WHUPpV]HWPLNURpVPDNUR
NR]PRV]IHOQĘWWJ\HUPHNIpUILQĘ  Egy-egy szépirodalmi mű
EĦQpVEĦQKĘGpVYiQGRUOiV
motívumai továbbélésének
NDODQGIDOXVLpVQDJ\YiURVL
bemutatása példákkal.
 Az intertextualitás egy-egy
pOHWIRUPiNDKiERU~pOPpQ\HD
példájának bemutatása
KRORNDXV]WDOiJHUHNYLOiJDD
elsősorban a posztmodern
GLNWDW~UiND]HOLGHJHQHGpVVWE 
irodalmából.
 A műnemek és műfajok
 Különböző korokban
felismerése.
keletkezett, azonos műfajú
 Alapvető versformák
alkotások poétikai szempontú
felismerése.
összevetése, történeti
 Poétikai fogalmak alkalmazása változásának vizsgálata.
 Műfajteremtő művek, egyművek bemutatásában,
egy magyar és világirodalmi
értelmezésében.
 Azonos műfajú alkotások
példa bemutatása.
összehasonlítása.
 Egy-egy műfaj, poétikai
sajátosság változása hosszabbrövidebb történeti folyamatban
SOHOpJLiNDPDJ\DU
LURGDORPEDQHSLJUDPPiN
.D]LQF]\WyO,OO\pVLJD
PHVHIRUPDYiOWR]DWDLD]DQWLN
pVDVKDNHVSHDUHLWUDJpGLD
UHJpQ\IRUPiNUHJpQ\WtSXVRND
SRV]WPRGHUQLURGDORPSRpWLNDL
MHOOHP]ĘL .
 A kifejezésmód és világlátás
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változása a különböző
korszakokban a középkortól
napjainkig.
 Az irodalom, az irodalmiság
történetileg változó
hagyományának bemutatása
néhány példával.
 A magyar irodalomtörténet /
művelődéstörténet főbb
korszakainak néhány
jellemzője.
 Azonosság és változás az
irodalomban SOD
NLIHMH]pVPyGRNDWpPiND
KĘVWtSXVRNYiOWR]iVDL
LUiQ\]DWRNSURJUDPRN 

Irodalomtörténet

16

TÉMAKÖR

Matematika

3

1.2.1 Fogalmak, tételek és Tudjon definíciókat, tételeket pontosan megfogalmazni.
bizonyítások a
Használja és alkalmazza feladatokban helyesen a szükséges, az
matematikában
elégséges és a szükséges és elégséges feltétel fogalmát.
Képes legyen egy egyszerű állításról eldönteni, hogy igaz vagy hamis.

Tudjon egyszerű matematikai szövegeket értelmezni.
Értse, és egyszerű feladatokban alkalmazza a tagadás műveletet.
Ismerje az „és”, a „(megengedő) vagy” logikai jelentését, tudja
használni és összekapcsolni azokat a halmazműveletekkel.
Tudja a „ha…akkor…” és az „akkor és csak akkor” típusú állítások
igazságértékét megállapítani.
Használja helyesen a „minden” és a „van olyan” kifejezéseket.

Tudja meghatározni véges halmazok elemeinek a számát.

1.1.2 Számosság,
részhalmazok

1.2 Matematikai logika

Ismerje és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a
következő műveleteket: unió, metszet, különbség.
Tudjon koordináta-rendszerben ábrázolni egyszerűbb
ponthalmazokat.

Emelt szint

Ismerje az alábbi bizonyítási típusokat és tudjon példát mondani
alkalmazásukra: direkt és indirekt bizonyítás, skatulyaelv, teljes
indukció.
Tudja megfogalmazni konkrét esetekben tételek megfordítását.

Tudja alkalmazni a logikai szita módszerét egyszerűbb esetekben.
Ismerjen példát véges, megszámlálhatóan végtelen és nem
megszámlálhatóan végtelen halmazra.
Ismerje a megszámlálhatóan végtelen halmaz definícióját.
Bizonyítsa egyszerűbb esetekben, hogy egy halmaz számossága
megszámlálhatóan végtelen.

Ismerje és alkalmazza a de Morgan azonosságokat.

VIZSGASZINTEK

Középszint
Ismerje és használja a halmazok megadásának különböző módjait, a
halmaz elemének fogalmát.
Definiálja és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a
következő fogalmakat: halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres
halmaz, véges és végtelen halmaz, komplementer halmaz.

1.1.1 Halmazműveletek

1.1 Halmazok

TÉMÁK

E témakört (különösen a gondolkodási módszereket, a halmazokat és a matematikai logikát) elsősorban nem önállóan számon kérhető ismeretanyagként kell
elképzelni, hanem olyan szemléletformáló, a matematikaoktatás egészét átszövő módszerek, illetve eszközök összességeként, amely szinte teljes egészében
megjelenik minden további témakörben is.

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok

B) VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
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Ismerje, bizonyítsa és alkalmazza a permutációk (ismétlés nélkül és
ismétléssel), variációk (ismétlés nélkül és ismétléssel), kombinációk
(ismétlés nélkül) kiszámítására vonatkozó képleteket.
Ismerje és alkalmazza a binomiális tételt.
Ismerje a Pascal-háromszöget és alapvető tulajdonságait.
Definiálja a következő fogalmakat: többszörös él, hurokél, út, kör,
összefüggő gráf, egyszerű gráf, fa.
Ismerje a fa pontjai és élei száma közötti összefüggést.

2. Számelmélet, algebra

Tudjon egyszerű sorbarendezési, kiválasztási és egyéb
kombinatorikai feladatokat megoldani.
Tudja a kedvező esetek számát meghatározni a komplementer esetek
segítségével is.
Tudja kiszámolni a binomiális együtthatókat.
Tudjon konkrét szituációkat szemléltetni, és egyszerű feladatokat
megoldani gráfok segítségével.
Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: pont, él, fokszám,
teljes gráf.
Ismerje a gráf pontjainak fokszámösszege és éleinek száma közötti
összefüggést.

2.2.1 Oszthatóság

2.2 A természetes számok
halmaza, számelméleti
ismeretek

2.1 Alapműveletek

TÉMÁK
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Ismerje a 10 hatványaira, illetve a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 számokra
vonatkozó oszthatósági szabályokat, tudjon egyszerű oszthatósági
feladatokat megoldani.

Tudjon összetett oszthatósági feladatokat megoldani.
Tudja meghatározni természetes számok pozitív osztóinak számát.

Középszint
Emelt szint
Tudjon alapműveleteket biztonságosan elvégezni
(zsebszámológéppel is).
Ismerje és használja feladatokban az alapműveletek műveleti
azonosságait (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás).
Ismerje, tudja definiálni és alkalmazni az oszthatósági alapfogalmakat Tudja megfogalmazni a számelmélet alaptételét.
(osztó, többszörös, prímszám, összetett szám).
Bizonyítsa, hogy végtelen sok prímszám van.
Tudjon természetes számokat prímtényezőkre bontani, tudja adott
számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét
kiszámítani; tudja mindezeket egyszerű szöveges (gyakorlati)
feladatok megoldásában alkalmazni.
Definiálja és alkalmazza feladatokban a relatív prímszámokat.

VIZSGASZINTEK

Az algebra tanításának egyik fő célja annak felfedeztetése és megértetése, hogy egymástól távol állónak tűnő problémák ugyanazon matematikai, algebrai struktúrával
rendelkeznek, ezért megoldásuk során hasonló eljárásokat, gondolatmeneteket alkalmazhatunk, s leírásuk formálisan azonos módon történik. (Például különböző
témakörökből vett másodfokú egyenletre vezető feladatok.)
Fontos a számolás során megismert műveleti szabályok absztrahálása, a jártasság megszerzése a betűkifejezésekkel végzett műveletekben. Meg kell mutatni a számfogalom
bővítésének szükségességét és folyamatát. Emelt szinten el kell juttatni a tanulókat a permanencia-elv fontosságának felismeréséhez.

1.4 Gráfok

1.3 Kombinatorika

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól
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Ismerje és tudja feladatokban alkalmazni a százalék fogalmát.

2.7 Arányosság

2.7.1 Százalékszámítás

Bizonyítsa a szorzat, a hányados és a hatvány logaritmusára
vonatkozó azonosságokat.
Bizonyítsa a más alapú logaritmusra való áttérés szabályát.
Ismerje a polinom fokszámát, fokszám szerint rendezett alakját.

Tudja alkalmazni feladatokban a következő kifejezések
Tudja alkalmazni feladatokban az an - bn, illetve az a2n+1 + b2n+1
kifejezés szorzattá alakítását.
kifejtését, illetve szorzattá alakítását:
(a + b)2, (a -b)2, a2 – b2.
Tudjon algebrai kifejezésekkel egyszerű műveleteket végrehajtani,
algebrai kifejezéseket egyszerűbb alakra hozni (összevonás, szorzás,
osztás, szorzattá alakítás kiemeléssel, nevezetes azonosságok
alkalmazása).
Tudja az egyenes és a fordított arányosság definícióját és grafikus
ábrázolásukat.
Ismerje és tudja feladatokban alkalmazni az arányosság fogalmát.

Definiálja és használja feladatok megoldásában a logaritmus
fogalmát, valamint a logaritmus azonosságait.
Tudjon áttérni más alapú logaritmusra.

Tudja a számokat átírni 10-es alapú számrendszerből n alapú (n < 9)
számrendszerbe és viszont.
Tudjon n alapú (n < 9) számrendszerben felírt számokat összeadni és
kivonni.
Tudja definiálni a racionális és irracionális számokat, és ismerje ezek Adott n (݊  )ࡺ אesetén tudja eldönteni, hogy ξ݊ irracionális szám-e.
kapcsolatát a tizedestörtekkel.
Bizonyítsa, hogy ξʹ irracionális szám.
Tudja meghatározni tizedestört alakban megadott racionális szám
közönséges tört alakját.
Ismerje a valós számkör felépítését (N, Z, Q, Q*, R), valamint a valós Tudja, hogy mit értünk adott műveletekre zárt számhalmazokon.
számok és a számegyenes kapcsolatát.
Tudjon ábrázolni számokat a számegyenesen.
Ismerje és használja a nyílt és zárt intervallum fogalmát és jelölését.
Ismerje az abszolútérték definícióját.
Ismerje adott szám normálalakjának felírási módját, tudjon számolni a
normálalakkal.
Tudjon adott helyiértékre vonatkozóan helyesen kerekíteni.
Tudja értelmezni a hatványozást racionális kitevő esetén.
Ismerje a permanencia elvet.
Tudja szemléletesen értelmezni az irracionális kitevőjű hatványt.
Ismerje és használja a hatványozás azonosságait.
Bizonyítsa a hatványozás azonosságait egész kitevő esetén.
Ismerje és alkalmazza a négyzetgyökvonás azonosságait.
Bizonyítsa a négyzetgyökvonás azonosságait.
Definiálja és használja az n a fogalmát.
Ismerje és alkalmazza a gyökvonás azonosságait.

Tudja a számokat átírni 10-es alapú számrendszerből 2-es alapú
számrendszerbe és viszont. Ismerje a helyiértékes írásmódot.

2.6.1 Nevezetes
azonosságok

2.6 Betűkifejezések

2.5 Hatvány, gyök,
logaritmus

2.4 Valós számok

2.3 Racionális és
irracionális számok

2.2.2 Számrendszerek
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Ismerje az alaphalmaz és a megoldáshalmaz fogalmát.
Alkalmazza a különböző egyenletmegoldási módszereket:
mérlegelv, grafikus megoldás, ekvivalens átalakítások,
következményegyenletre vezető átalakítások, új ismeretlen
bevezetése, értelmezési tartomány és értékkészlet vizsgálata.
Tudja meghatározni szöveges feladatban szereplő változók
értelmezési tartományát és a feladat eredményét összevetni a feladat
szövegével.

Tudjon egyszerű, másodfokúra visszavezethető egyenleteket
megoldani.

Tudjon ξܽ ݔ ܾ ൌ ܿ ݔ ݀ típusú egyenleteket megoldani.

Magasabb fokú
egyenletek

Négyzetgyökös
egyenletek

Abszolútértékes
egyenletek

6

Tudjon | ax + b| = cx + d típusú egyenleteket megoldani.

Ismerje az egyismeretlenes másodfokú egyenlet általános alakját.
Ismerje a másodfokú egyenlet diszkriminánsának fogalmát, és a
diszkrimináns előjele és a (valós) megoldások száma közötti
összefüggést.
Ismerje és alkalmazza a másodfokú egyenlet megoldóképletét.
Használja a teljes négyzetté alakítás módszerét.
Alkalmazza feladatokban a gyöktényezős alakot.
Tudjon törtes egyenleteket, másodfokú egyenletre vezető szöveges
feladatokat megoldani.
Tudjon egyszerű másodfokú egyenletrendszereket megoldani.

Másodfokú
egyenletek,
egyenletrendszerek

2.8.2 Nem algebrai
egyenletek

Tudjon elsőfokú, egyismeretlenes egyenleteket és elsőfokú,
kétismeretlenes egyenletrendszereket megoldani.

Elsőfokú egyenletek,
egyenletrendszerek

2.8.1 Algebrai egyenletek, Alkalmazza az egyenleteket, egyenletrendszereket szöveges feladatok
egyenletrendszerek
megoldásában.

2.8 Egyenletek,
egyenletrendszerek,
egyenlőtlenségek,
egyenlőtlenség-rendszerek

Tudjon összetett abszolútértékes egyenleteket algebrai úton
megoldani.

Tudjon két négyzetre emeléssel megoldható egyenleteket megoldani.

Tudjon értelmezési tartomány, illetve értékkészlet-vizsgálattal,
valamint szorzattá alakítással megoldható összetett feladatokat
megoldani.

Tudjon másodfokúra visszavezethető egyenletrendszereket
megoldani.

Igazolja és alkalmazza a gyökök és együtthatók közötti
összefüggéseket.
Tudjon másodfokú paraméteres egyenleteket megoldani.

Igazolja a másodfokú egyenlet megoldóképletét.

Tudjon paraméteres elsőfokú egyenleteket megoldani.
Tudjon elsőfokú, háromismeretlenes egyenletrendszereket
megoldani.
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3. Függvények, az analízis elemei

Ismerje két pozitív szám számtani és mértani közepének
fogalmát, kapcsolatát, használatát.

Tudjon összetett egyenlőtlenségeket és egyenlőtlenség-rendszereket
megoldani.
Tudjon egyszerű négyzetgyökös, abszolútértékes, exponenciális,
logaritmusos és trigonometrikus
egyenlőtlenségeket megoldani.
Ismerje n szám számított középértékeit (számtani, mértani,
négyzetes, harmonikus), valamint a nagyságrendi viszonyaikra
vonatkozó tételeket.
ା
 ξܾܽ, ha a, b  אR+.
Bizonyítsa, hogy
ଶ
Tudjon megoldani feladatokat számtani és mértani közép
közötti összefüggés alapján.

3.1 A függvény

TÉMÁK
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Középszint
Ismerje a függvény matematikai fogalmát és a függvénytani
alapfogalmakat (értelmezési tartomány, hozzárendelés, képhalmaz,
helyettesítési érték, értékkészlet).
Tudjon szövegesen megfogalmazott függvényt képlettel megadni.
Tudjon helyettesítési értéket számítani, illetve tudja egyszerű
függvények esetén f(x) = c alapján az x-et meghatározni.
Ismerje a kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés fogalmát. Ismerje és
alkalmazza a függvényeket gyakorlati problémák megoldásánál.
Ismerje az inverzfüggvény fogalmának szemléletes értelmezését (pl.
az exponenciális és a logaritmus függvény vagy a geometriai
transzformációk esetében).

Ismerje az összetett függvény fogalmát, képzésének módját.

Ismerje és alkalmazza az inverzfüggvény fogalmát.

Emelt szint
Ismerje a függvénytani alapfogalmak pontos definícióját.
Ismerje és alkalmazza a függvények összegének, különbségének,
szorzatának és hányadosának a fogalmát. Ismerje és alkalmazza a
függvények megszorításának (leszűkítésének) és kiterjesztésének
fogalmát.

VIZSGASZINTEK

A témakör (hasonlóan a geometria, illetve a valószínűség-számítás, statisztika fejezetekhez) különösen alkalmas annak szemléltetésére, hogy egy probléma matematikai
megoldása három lépésben történik: a matematikai modell megalkotása, a matematikai feladat megoldása a modellen belül, és az eredmény értelmezése. Fontos terület a
függvényábrázolás alkalmazása egyenletek és egyenlőtlenségek megoldásában.

2.9 Középértékek,
egyenlőtlenségek

Tudjon egyszerű első- és másodfokú, valamint törtes
egyenlőtlenségeket és egyszerű egyenlőtlenség-rendszereket
megoldani.

Tudjon másodfokúra visszavezethető és a 4.5 pontban szereplő
azonosságok alkalmazásával megoldható egyenleteket megoldani.

Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő
feladatokat megoldani.

Trigonometrikus
egyenletek

2.8.3 Egyenlőtlenségek,
egyenlőtlenségrendszerek

Tudjon összetett egyenleteket, egyenletrendszereket megoldani.

Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő
feladatokat megoldani.

Exponenciális és
logaritmusos
egyenletek
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Ismerje a számsorozat fogalmát és használja a különböző
megadási módjait (utasítás, képlet, rekurzív definíció).

Tudjon egyszerű függvényeket jellemezni (pl. grafikon alapján)
értékkészlet, zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás,
paritás szempontjából.

Tudjon néhány lépéses transzformációt igénylő függvényeket
függvénytranszformációk segítségével ábrázolni:
f(x) + c, f(x+c), c·f(x).

Ismerje, tudja ábrázolni és jellemezni az alábbi hozzárendeléssel
megadott függvényeket:
x հ ax + b , x հ x2 , x հ x3 , x հ ax2 + bx + c , x հ ξ ݔ,

x հ |x| , x հ
௫
x հ sin x , x հ cos x , x հ tg x ,
x հ ax , x հ loga x .
Tudjon értéktáblázat és képlet alapján függvényt ábrázolni, illetve
adatokat leolvasni a grafikonról.

Tudja jellemezni a függvényeket korlátosság szempontjából.
Tudja meghatározni a függvények tulajdonságait az alapfüggvények
ismeretében, transzformációk segítségével.
Használja a konvexitás és konkavitás fogalmát a függvények
jellemzésére.
Tudjon másodfokú függvényre vezető szélsőérték-feladatokat
megoldani.
Tudjon sorozatot jellemezni (korlátosság, monotonitás).
Ismerje a konvergencia szemléletes fogalmát.
Ismerje és alkalmazza egyszerű sorozatokban a konvergens sorozat
definícióját.
Alkalmazza egyszerű sorozatokban a konvergens
sorozatok összegének, különbségének, szorzatának és hányadosának
határértékére vonatkozó tételeket.

Tudja ábrázolni az alapvető függvények (3.2) transzformáltjainak
grafikonját (c·f(ax + b) + d).

Tudjon a középszinten felsorolt függvényekből összetett
függvényeket képezni.

+
Ismerje és tudja ábrázolni az x հ xn (nאN ) függvényt.

3.3.3 Kamatos kamat,
járadékszámítás

3.3.2 Végtelen mértani sor
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Tudja a kamatos kamat számítására vonatkozó képletet használni, s
abból bármelyik ismeretlen adatot kiszámolni.

Tudjon gyűjtőjáradékot és törlesztőrészletet számolni.

Ismerje a végtelen mértani sor fogalmát, összegét.

3.3.1 Számtani és mértani Tudjon olyan feladatokat megoldani a számtani és mértani sorozatok Bizonyítsa a számtani és a mértani sorozat általános tagjára vonatkozó
sorozatok
témaköréből, ahol a számtani, illetve mértani sorozat fogalmát és az összefüggéseket, valamint az összegképleteket.
an-re, illetve az Sn-re vonatkozó összefüggéseket kell használni.

3.3 Sorozatok

3.2.2 A függvények
jellemzése

3.2.1 A függvények
grafikonja,
függvénytranszformációk

3.2 Egyváltozós valós
függvények

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Ismerje folytonos függvényekre a határozott integrál szemléletes
fogalmát és tulajdonságait.
Ismerje a kétoldali közelítés módszerét, az integrálfüggvény
fogalmát, a primitív függvény fogalmát, valamint a
Newton-Leibniz-tételt.
Tudja polinomfüggvények, illetve a szinusz és koszinusz függvény
grafikonja alatti területet kiszámolni.

3.4.3 Integrálszámítás
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Tudja a differencia- és differenciálhányados definícióját. Alkalmazza
az összeg-, a különbség-, a konstansszoros, a szorzat- és a
hányadosfüggvény deriválási szabályait.
Alkalmazza egyszerű esetekben az összetett függvény deriválási
szabályát.
Tudja bizonyítani, hogy (xn)' = nxn–1 (nאN esetén). Ismerje a
trigonometrikus függvények deriváltját.
Alkalmazza a differenciálszámítást érintő egyenletének felírására,
szélsőérték-feladatok megoldására és polinomfüggvények
vizsgálatára (monotonitás, szélsőérték, konvexitás).

Ismerje a végesben vett véges, a végtelenben vett véges és a tágabb
értelemben vett határérték szemléletes fogalmát. Ismerje a
folytonosság szemléletes fogalmát.

3.4.2 Differenciálszámítás

3.4. Az egyváltozós valós
függvények analízisének
elemei
3.4.1 Határérték,
folytonosság

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

4.1.2 A távolságfogalom
segítségével definiált
ponthalmazok
4.2 Geometriai
transzformációk
4.2.1 Egybevágósági
transzformációk

4.1.1 Térelemek

4.1 Elemi geometria

TÉMÁK
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Ismerje a síkbeli egybevágósági transzformációk (eltolás, tengelyes
tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás) leírását,
tulajdonságaikat.
Alkalmazza a feladatokban az eltolás, tengelyes tükrözés,
középpontos tükrözés egybevágósági transzformációkat.
Tudjon végrehajtani transzformációkat konkrét esetekben.
Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a háromszögek
egybevágósági alapeseteit.
Ismerje fel és használja feladatokban a különböző alakzatok
szimmetriáit.

Ismerje a kör, gömb, szakaszfelező merőleges, szögfelező fogalmát.
Használja a fogalmakat feladatmegoldásokban.

Középszint
Ismerje és használja megfelelően az alapfogalom, axióma, definiált
fogalom, bizonyított tétel fogalmát.
Ismerje a térelemeket és a szög fogalmát.
Ismerje a szögek nagyság szerinti osztályozását és a nevezetes
szögpárokat.
Tudja a térelemek távolságára és szögére (pont és egyenes, pont és
sík, párhuzamos egyenesek, párhuzamos síkok távolsága; két
egyenes, egyenes és sík, két sík hajlásszöge) vonatkozó
meghatározásokat.
Emelt szint

Ismerje és alkalmazza feladatokban a térbeli egybevágósági
transzformációkat.

Tudja pontosan megfogalmazni az egybevágósági transzformációk
definícióit, a síkidomok egybevágóságának fogalmát, valamint a
sokszögek egybevágóságának feltételét.
Tudja alkalmazni a pont körüli forgatást.

Ismerje a geometriai transzformációk és a függvények kapcsolatát.

Ismerje a parabola fogalmát.

Tudja kitérő egyenesek távolságát és hajlásszögét meghatározni.

VIZSGASZINTEK

A témakör követelményeit abban a tudatban kell megfogalmaznunk, hogy a geometria szerepe, funkciója, hangsúlyai sokat változtak az elmúlt évtizedekben.
Ennek következtében a szintetikus geometria egyes területeken háttérbe szorult. Szem előtt kell tartani ugyanakkor, hogy a geometria oktatása segíti a pontos
fogalomalkotást, a struktúraalkotás képességét, és fejleszti a térszemléletet.

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Ismerje és alkalmazza feladatokban a merőleges vetítést.

Ismerje és alkalmazza a párhuzamos szelők tételét, a tétel
megfordítását és a párhuzamos szelőszakaszok tételét.
Bizonyítsa és alkalmazza a belső szögfelező tételt.

Ismerje a hasonlósági transzformáció definícióját.
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Ismerje és alkalmazza konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső Bizonyítsa a konvex sokszög átlóinak számára, valamint a belső és
és külső szögösszegre vonatkozó tételeket. Ismerje a szabályos
külső szögösszegre vonatkozó tételeket.
sokszögek definícióját.

Sokszögek

Bizonyítsa a húrnégyszögek és az érintőnégyszögek tételét, ismerje a
tételek megfordítását. Ismereteit alkalmazza feladatok megoldásában.

Bizonyítsa a Pitagorasz-tételt és megfordítását.
Bizonyítsa a magasság- és a befogótételt.

Ismerje a négyszögek fajtáit (trapéz, paralelogramma, deltoid,
rombusz, téglalap, négyzet) és tulajdonságaikat, ismereteit
alkalmazza egyszerű feladatokban.
Ismerje a konvex négyszög belső és külső szögeinek összegére
vonatkozó tételeket, alkalmazza ezeket egyszerű feladatokban.

Ismerje és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását.
Ismerje és alkalmazza a magasság- és a befogótételt.

Tudja csoportosítani a háromszögeket oldalak és szögek szerint.
Ismerje és alkalmazza az alapvető összefüggéseket háromszögek
oldalai, szögei, oldalai és szögei között (háromszög-egyenlőtlenség,
belső, illetve külső szögek összege, nagyobb oldallal szemben
nagyobb szög van).
Ismerje és alkalmazza speciális háromszögek tulajdonságait.
Ismerje és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és Bizonyítsa a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire
köreire vonatkozó definíciókat, tételeket (oldalfelező merőleges,
vonatkozó tételeket (körülírt és beírt kör középpontja, magasságpont,
szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, illetve
súlypont, középvonal tulajdonságai).
beírt kör).

Ismerje a síkidomok, testek csoportosítását különböző szempontok
szerint.

Ismerje a középpontos hasonlósági transzformáció leírását,
tulajdonságait.
Alkalmazza a középpontos nagyítást, kicsinyítést egyszerű,
gyakorlati feladatokban.
Tudjon szakaszt adott arányban felosztani.
Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a háromszögek hasonlósági
alapeseteit.
Ismerje fel a hasonló alakzatokat, tudja felírni a hasonlóság arányát.
Ismerje és alkalmazza feladatokban a hasonló síkidomok területének
arányáról és a hasonló testek felszínének és térfogatának arányáról
szóló tételeket.

Négyszögek

4.2.3 Egyéb
transzformációk
Merőleges vetítés
4.3 Síkbeli és térbeli
alakzatok
4.3.1 Síkbeli alakzatok
Háromszögek

4.2.2 Hasonlósági
transzformációk

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

4.5 Trigonometria

4.4 Vektorok síkban és
térben

4.3.2 Térbeli alakzatok

Kör

Bizonyítsa, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott
sugárra, valamint hogy a külső pontból húzott érintőszakaszok
egyenlő hosszúak.
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Ismerje a következő testeket és azok részeit, alkotóelemeit: hasáb,
henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp. Ismereteit
alkalmazza egyszerű feladatokban.
Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat,
tételeket:
- vektor fogalma, abszolútértéke,
- nullvektor, ellentett vektor,
- vektorok összege, különbsége, vektor skalárszorosa,
- vektorműveletekre vonatkozó műveleti azonosságok,
- vektor felbontása összetevőkre.
Ismerje a skaláris szorzat definícióját, tulajdonságait.
Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat,
tételeket:
- vektor koordinátái,
- a vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái,
- vektorok összegének, különbségének, skalárral való szorzatának
koordinátái,
- skalárszorzat kiszámítása vektorok koordinátáiból.
Tudja hegyesszögek szögfüggvényeit derékszögű háromszög
oldalarányaival definiálni, ismereteit alkalmazza feladatokban.
Tudja a szögfüggvények általános definícióját.
Tudja és alkalmazza a szögfüggvényekre vonatkozó
alapvető összefüggéseket: pótszögek, kiegészítő szögek, negatív szög
szögfüggvénye, sin2α + cos2α = 1,
 ߙ
 ߙ ൌ 
 ߙ

Bizonyítsa a skalárszorzat koordinátákból való kiszámítására
vonatkozó tételt.

Tudja koordinátáikkal adott vektorok hajlásszögét meghatározni.
Ismerje az egyértelmű vektorfelbontás tételét.

Bizonyítsa és alkalmazza feladatokban a kerületi és középponti
szögek tételét és a kerületi szögek tételét.
Ismerje és használja a látókör fogalmát.
Ismerje és alkalmazza feladatokban a Thalész-tételt és megfordítását. Bizonyítsa a Thalész-tételt és megfordítását.
Ismerje és alkalmazza a körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok
tételét.

Ismerje a kör részeit, ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban.
Tudja és használja, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba
húzott sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő
hosszúak.
Tudjon szöget mérni fokban és radiánban.
Tudja és alkalmazza feladatokban, hogy a középponti szög arányos a
körívvel és a hozzá tartozó körcikk területével.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

4.8 Felszín, térfogat

4.7 Kerület, terület

4.6.4 Parabola

4.6.3 Kör

4.6.2 Egyenes

4.6 Koordinátageometria
4.6.1 Pontok, vektorok

ଶ

  

ൌ
ଶ

  ୱ୧୬ ఊ
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Tudja kiszámítani nevezetes négyszögek, szabályos sokszögek,
továbbá kör, körcikk, körszelet kerületét és területét.
Ismerje a felszín és a térfogat szemléletes fogalmát.
Tudja kiszámítani hasáb, gúla, forgáshenger, forgáskúp, gömb,
csonkagúla és csonkakúp felszínét és térfogatát egyszerű esetekben.

ൌ

Ismerje a kerület és a terület szemléletes fogalmát.
Tudja kiszámítani a háromszög területét különböző adatokból:

Tudjon megoldani egyszerű geometriai feladatokat
koordinátageometriai eszközökkel.
Tudja felírni adott középpontú és sugarú kör egyenletét.
Tudja meghatározni kétismeretlenes másodfokú egyenletből a kör
középpontját és sugarát.
Tudja meghatározni kör és egyenes metszéspontját.
Tudja felírni a kör adott pontjában húzott érintő egyenletét.

Bizonyítsa a szinusz- és a koszinusztételt.

Ismerje és alkalmazza feladatokban a szinusz- és a koszinusztételt.
Tudja kiszámítani ሬሬሬሬሬԦ
 ܤܣvektor koordinátáit, abszolútértékét.
Tudja kiszámítani két pont távolságát.
Tudja kiszámítani szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjainak
koordinátáit, alkalmazza ezeket feladatokban.
Tudja felírni a háromszög súlypontjának koordinátáit, alkalmazza ezt
feladatokban.
Tudja felírni különböző adatokkal meghatározott egyenesek
egyenletét.
Tudja kiszámítani egyenesek metszéspontjának koordinátáit.
Ismerje az egyenesek párhuzamosságának és merőlegességének
koordinátageometriai feltételeit.

Tudja levezetni a parabola x2 = 2py alakú egyenletét.
Tudjon feladatokat megoldani a koordinátatengelyekkel párhuzamos
tengelyű parabolákkal.
Bizonyítsa a háromszög területének kiszámítására használt
képleteket, továbbá ismerje és alkalmazza az alábbi összefüggéseket:
 ݐൌ ( ݎݏbizonyítással),
 ݐൌ  ඥݏሺ ݏെ ܽሻሺ ݏെ ܾሻሺ ݏെ ܿሻ.
Bizonyítsa nevezetes négyszögek és szabályos sokszögek
területképleteit.
Bizonyítsa a csonkagúla és a csonkakúp térfogatképletét.

Tudja levezetni a kör egyenletét.
Ismerje a kör és a kétismeretlenes másodfokú egyenlet kapcsolatát.
Tudja meghatározni két kör kölcsönös helyzetét, metszéspontjait.
Tudja felírni külső pontból húzott érintő egyenletét.

Igazolja a szakasz felezőpontja és harmadoló pontjai koordinátáinak
kiszámítására vonatkozó összefüggéseket.
Tudja kiszámítani szakasz n: m arányú osztópontjának koordinátáit.
Igazolja a háromszög súlypontjának koordinátáira vonatkozó
összefüggést.
Tudja levezetni az egyenes egyenletét a síkban különböző kiindulási
adatokból.
Tudja síkbeli egyenesek hajlásszögét meghatározni.

Függvénytáblázat segítségével tudja alkalmazni egyszerű
feladatokban az addíciós összefüggéseket (sin(α + β), cos(α + β),
tg(α + β) , sin2α, cos2α, tg2α).

Ismerje és alkalmazza a nevezetes szögek (30°, 45°, 60°)
szögfüggvényeit.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Emelt szint
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Tudjon valószínűséget számítani visszatevéses és visszatevés nélküli Tudja értelmezni a binomiális eloszlást (visszatevéses modell) és a
mintavétel esetén.
hipergeometriai eloszlást (visszatevés nélküli modell). Tudjon ezek
Ismerje és alkalmazza a binomiális eloszlás képletét.
alkalmazásával konkrét valószínűségeket kiszámítani.
Ismerje és tudja kiszámítani a várható értéket a diszkrét egyenletes és
a binomiális eloszlás esetén.

Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: események
egyesítésének, metszetének és komplementerének valószínűsége,
feltételes valószínűség, függetlenség, függőség.
Ismerje és alkalmazza a geometriai valószínűség modelljét.

VIZSGASZINTEK

Középszint
Tudjon
adott
adathalmazt
szemléltetni.
5.1 Leíró statisztika
5.1.1 Statisztikai adatok
Tudjon adathalmazt táblázatba rendezni és táblázattal megadott
gyűjtése, rendszerezése,
adatokat feldolgozni.
különböző ábrázolásai
Értse a véletlenszerű mintavétel fogalmát.
Tudjon kördiagramot és oszlopdiagramot készíteni.
Tudjon adott diagramról információt kiolvasni.
Tudja és alkalmazza a következő fogalmakat: osztályba sorolás,
gyakorisági diagram, relatív gyakoriság.
5.1.2 Nagy adathalmazok Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: átlag, súlyozott
jellemzői, statisztikai
számtani közép, medián, módusz, terjedelem, átlagos abszolút eltérés,
mutatók
szórás.
Tudja kiszámítani ismert átlagú adathalmazok egyesítésének átlagát.
Tudja a szórást kiszámolni adott adathalmaz esetén a definíció
alkalmazásával vagy számológéppel.
Tudjon adathalmazokat összehasonlítani a tanult statisztikai mutatók
segítségével.
5.2 A valószínűség-számítás Alkalmazza az esemény és az eseménytér fogalmát konkrét példák
esetén.
elemei
Ismerje és alkalmazza a klasszikus (Laplace)-modellt. Tudja
meghatározni esemény komplementerének a valószínűségét.
Ismerje a szemléletes kapcsolatot a relatív gyakoriság és a
valószínűség között.

TÉMÁK

A modern tudományelmélet egyik fontos pillére az a gondolkodásmód, amellyel a sztochasztikus jelenségek leírhatók. A társadalomtudományi, a természettudományi és a
közgazdasági törvényeink nagy része csak statisztikusan igaz. A mindennapi élet történéseit sem lehet megérteni statisztikai ismeretek nélkül, mivel ott is egyre gyakrabban
olyan tömegjelenségekkel kerülünk szembe, amelyek a statisztika eszközeivel kezelhetők. A sztochasztika gondolkodásmódja a XXI. század elejére az emberi
gondolkodásnak, döntéseknek és cselekvéseknek olyannyira alapvető része lesz, hogy elsajátítása semmiképpen sem kerülhető meg.
Ebben a témakörben középszinten csak az alapfogalmak megértését és használatát követeljük meg, míg emelt szinten a téma matematikai felépítésének egyes részeiről is
számot kell adni.

5. Valószínűség-számítás, statisztika
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TÉMAKÖR

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET
I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY
 $PR]JyNpSQ\HOYDODSMDLDILOPSRpWLNDIRJDOPDL
TÉMÁK
A képrögzítés és
mozgásábrázolás
alapjai és
jellemzői, a
technikai
képalkotás és a
mozgóképi
történetmesélés
előtörténete

A technikai kép
jellemzői

A látvány
mozgóképi
megszervezése

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
A mozgókép előtti
Különféle képtípusok (SO
mozgásábrázolási,
WHUPpV]HWLNpS]ĘPĦYpV]HWLpV
történetalkotási törekvések
WHFKQLNDLNpSHN) és a mozgókép
előtti mozgásábrázolásiazonosítása (a barlangrajztól a
történetalkotási törekvések
képregényig).
azonosítása (a barlangrajztól a
A technikai kép létrehozására
képregényig).
szolgáló eszközök
Képalkotás és képrögzítés,
(IpQ\NpSH]ĘJpSYLGHRNDPHUD)
mozgásábrázolás és
kezelői szintű használata.
történetmesélés motivációinak
A technikai képalkotás
felismerése adott esetekben.
technikatörténete, meghatározó
találmányainak ismerete.
Rögzítés és ábrázolás
A mozgókép utalásos
mozzanatainak elkülönítése és
természetének bemutatása,
kapcsolatuk értelmezése a
valamint értelmezése alkalmas
mozgóképi szövegek
példákkal.
elemzésében.
A mozgókép kettős
természetének (reprodukció és
ábrázolás) következményei a
művészi és köznapi mozgóképi
szövegformálásban.
A beállítás és a képkivágat
A kamera térbeli elhelyezésével és
fogalmainak pontos használata; a optikai beállításával kapcsolatos
plánfajták felismerése és
jelzések (nézet és látószög,
alkalmazásuk értelmezése
térmélység, előtér-háttér),
mozgóképi szövegek
felismerése és magyarázata kortárs
elemzésében.
mozgóképi szövegek
A kamera térbeli elhelyezésével értelmezésében.
és optikai beállításával
A megvilágítás és a színhasználat
kapcsolatos jelzések, illetve a
szerepének felismerése, leírása és
kameramozgások és a beállítás
magyarázata kortárs mozgóképi
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Szerepjáték

Montázs

Mozgóképi
elbeszélés

elemeinek elrendezésével
kapcsolatos jellegzetességek
felismerése és magyarázata
klasszikus szerzői és műfaji
mozgóképi szövegek
értelmezésében.
A megvilágítás szerepének
felismerése, leírása és
magyarázata klasszikus szerzői és
műfaji mozgóképi szövegek
értelmezésében.
A szereplőválasztás változatainak
(SOFLYLOYDJ\KLYDWiVRV) és a
szereplő külső megjelenésének,
mint metakommunikációs
jelzésnek a leírása és elemzése
adott mozgóképi szöveg
értelmezésében.
A viselkedés szóbeli, vokális és
metakommunikációs eszközeinek
felismerése és értelmezése.
A montázs-jelenség felismerése,
montázs és gondolkodás, illetve
montázs és ábrázolás
kapcsolatának (SODWpULGĘ
IHOERQWiVDpV~MUDV]HUYH]pVH)
ismerete és alkalmazása adott
montázsmegoldások leírásában és
értelmezésében.
A lineáris/narratív, az
asszociatív/expresszív, a belső
montázs felismerése és a
montázshatás értelmezése adott
montázsmegoldások
elemzésében.
A kép és hang
montázsviszonyának értelmezése
klasszikus szerzői és műfaji
mozgóképi szövegek
értelmezésében.
A történetnek mint
változássorozatnak az elemzése;
a történet időrendi és okozati
láncolatának összeállítása, leírása
adott mozgóképi szöveg
értelmezésében.
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szöveg értelmezésében.

A szereplők dinamikusan változó
státuszhelyzetének értékelése,
elemzése adott mozgóképi
szövegek értelmezésében.

A mozgóképi hanghatások
fajtáinak elkülönítése,
kombinációik és képekkel történő
összekapcsolásuk alapvető
megoldásainak (szinkronitásaszinkronitás, időérzet,
hangulatteremtés) leírása és
magyarázata a szövegelemzés
során.
A kép és hang
montázsviszonyának értelmezése
kortárs szerzői filmek
értelmezésében.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

A történet legfőbb
alkotóelemeinek (expozíció,
lezárás, fordulat és epizód)
felismerése, elkülönítése adott
mozgóképi szövegek
értelmezésében.
A történet, a cselekmény és az
elbeszélés fogalmainak helyes
használata és alkalmazása a
mozgóképi szövegek
értelmezésében.
0R]JyNpSLV]|YHJpUWpVpUWHOPH]pVLV]LQWHN
VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
A médiaszövegek A médiaszövegek rendszerezése A médiaszövegek rendszerezése
néhány fontosabb szempont
néhány további fontos szempont
és a mozgóképi
szerint (SOPpGLXPRND
szerint (SOHOEHV]pOĘpVQHP
alkotások
YDOyViJKR]YDOyYLV]RQ\D]
HOEHV]pOĘMHOOHJDQLPiFLyD
rendszerezése
DONRWyLV]iQGpNpVQp]ĘL
NLIHMH]ĘHV]N|]|NNtVpUOHWL
HOYiUiVDV]|YHJNHOHWNH]pVHpV KDV]QiODWD). Továbbá ezen
kategóriák alkalmazása adott
VWtOXVDWRYiEEiWHOHYt]LyV
mozgóképi szövegek elemzésében
PĦVRUWtSXVRN) és ezen
kategóriák alkalmazása adott
és értelmezésében.
mozgóképi szövegek
elemzésében és értelmezésében
A képi ábrázolás és a mágikus
A valóság
gondolkodás kultúrtörténeti
ábrázolásához
kapcsolatának ismerete.
való viszony
A valóságos és a valószerű
fogalmának ismerete.
A fikciós és dokumentarista
ábrázolásmód megjelenési
formáinak felismerése és
értelmezése. A technikai
képrögzítés kultúrtörténeti
szerepének értelmezése.
A televízió valóságfelfogásának
értelmezése a médium
megjelenésétől a valóságshow
műsorokig.
A műfaji konvenciók és a
Cselekményelem- A fordulatok és az epizódok
különválasztása, a cselekmény formanyelv cselekményre gyakorolt
zés
tér-idő folyamatának és okozati hatásának felismerése; a
TÉMÁK
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rendjének összeállítása adott
mozgóképi szövegek
értelmezésében.

A mozgóképi
szövegek
jelentése

cselekményen belüli és azon kívüli
elemek elkülönítése.

Alapvető műfaji
jellegzetességek (helyszín és
idő, szereplők, fő téma,
jellegzetes
fordulatok,atmoszféra)
felismerése adott mozgóképi
szövegek elemzésében és
értelmezésében.
Jelentéstulajdonítás a
legfontosabb filmnyelvi kódok
(látványszervezés, szerepjáték,
montázs, elbeszélés)
értelmezésével adott mozgóképi
szövegek esetében.
0R]JyNpSLV]|YHJDONRWiV

TÉMÁK
Egyszerű
mozgóképi vagy
médiaszövegek
megszerkesztése

VIZSGASZINTEK
Középszint
Szövegalkotási ismeretek és
képességek bizonyítása (több
beállításból álló, értelmes
mozgóképi szekvencia,
fotósorozat vagy más médium
eszközeit használó rövid
terjedelmű komplett szöveg,
alkotás) megtervezése és
kivitelezése a projektmunka
során)

Emelt szint

0ĦIDMpVPĦLVPHUHW
TÉMÁK
A filmkultúra
kettőssége

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
A tömeg- és a magas/artisztikus A kultúrahasadás jelenségének,
kultúra fogalmának
okainak és következményeinek
elhatárolása.
bemutatása és értékelése.
A műfaji és a szerzői
filmalkotások
megkülönböztetése és
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Műfaji jellemzők



összehasonlítása.
Az archetípus fogalmának
ismerete, archetípusok
felismerése (SODUFKHWLSLNXV
NRQIOLNWXVRNNDUDNWHUHN) és
azok konkrét formáinak
értelmezése adott mozgóképi
alkotás értelmezésében.
A szerzői filmek
sajátosságainak (a nemzeti
magaskultúrába ágyazottság,
elitista alkotás- és
befogadásmód, hétköznapiság
dominancia, stílusközpontúság,
szoros kapcsolat a
társművészetekkel) ismerete.
A tömegfilmek sajátosságainak Egy szabadon választott
(sztárkultusz, iparszerűség és
tömegfilmes alkotói életmű
gazdasági meghatározottság,
SO&KDSOLQ)RUG+LWFKFRFN
nézőszám-maximalizálásra
6SLHOEHUJ bemutatása.
törekvés, szórakoztatásközpontúság, akció-és
látványközpontúság, műfaji
jegyek, fogyasztói minták
kiváltása és követése,
multiplex-terjesztés)
felismerése és bemutatása adott
közönségfilmek segítségével.
A legjellemzőbb műfajok
(melodráma, vígjáték, burleszk,
western, akciófilm, krimi,
thriller, horror, sci-fi) közül
három szabadon választott
műfaj alapvonásainak
ismertetése egy-egy
hozzárendelhető film vázlatos
elemzésével – a
témaválasztásban, a
motívumhasználatban és az
elbeszélésmódban
megfigyelhető hasonlóságok
alapján.
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.RUVWtOXVRNV]HU]ĘNpVPĦYHN
TÉMÁK
Korstílusok

VIZSGASZINTEK
Középszint
A téma-, szereplő- és
környezetválasztás, a filmnyelvi
kifejezőeszközök (látvány,
montázs, történetmesélés)
használata, a filmtörténeti
hagyományokhoz való viszony
és a film szerepéről való
elképzelések szempontjából
megfigyelhető stiláris
hasonlóságok és különbségek
felismerése.
A (német) expresszionizmus, a
francia és a szovjet-orosz
avantgárd, az (olasz)
neorealizmus, a francia és a
csehszlovák új hullám
jellemzőinek azonosítása a
korszakot meghatározó alkotók
és művek alapján.

Emelt szint
A szerzőiség stílusjegyeinek
(személyes világlátás, az alkotóra
jellemző formanyelvi jegyek)
felismerése és bemutatása.
A film stílustörténeti korszakaihoz
nehezen besorolható ún.
,,nagymesterek” SO$QWRQLRQL
%HUJPDQ%XQXHO&DVVDYHWHV
)HOOLQL*RGDUDG.XURV]DYD
3DVROLQL7DUNRYV]NLM:HOOHV
közül egy alkotó életművének
alaposabb bemutatása a
legfontosabb művek és a szerzőt
jellemző témák, stiláris eszközök
alapján.

(J\HWHPHVILOPW|UWpQHWLLVPHUHWHN

TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

A filmtörténet
kezdetei, az ősfilm
A német expresszionizmus
A
némafilmművészet jellemzése, egy meghatározó
művének ismerete.
A szovjet-orosz montázsiskola
jellemzése, két meghatározó
művének ismerete.
A hangosfilmmű- Az (olasz) neorealizmus
vészet kialakulása jellemzése, két meghatározó
művének ismerete.
A fontosabb nemzeti új
A modern film
hullámok SOIUDQFLD
FVHKV]ORYiNDQJROQpPHW
jellemzése, néhány
meghatározó mű ismerete.
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Emelt szint
A Lumiere-fivérek és Melies
munkásságának ismerete.
Griffith filmművészeti
jelentőségének értékelése.
A francia filmes avantgárd
jellemzése, két meghatározó
művének ismerete.
A lírai realizmus jellemzése, egy
meghatározó művének ismerete.
Új Hollywood jellemzése, néhány
meghatározó mű ismerete.
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A Dogma mozgalom jellemzése,
legalább két meghatározó mű
ismerete.

A kortárs film

0DJ\DUILOPW|UWpQHWLLVPHUHWHN
TÉMÁK
A magyar film a
második
világháború előtt
Az új magyar film
az ötvenes évektől
a rendszerváltásig

A kortárs magyar
film

VIZSGASZINTEK
Középszint

A magyar film néhány jelentős
alkotója közül két rendező (SO
)iEUL=ROWiQ0DNN.iURO\
-DQFVy0LNOyV6]DEy,VWYiQ
+XV]iULN=ROWiQ%yG\*iERU
-HOHV$QGUiV7DUU%pOD)
munkásságának vázlatos
bemutatása (az életmű helye és
jelentősége a magyar film
történetében).
Az ún. budapesti iskola
jellemzése, két fontosabb
alkotás ismerete.
Három– szabadon választott – a
rendszerváltozás után készült,
jelentősebb magyar film
részletező ismertetése 3iOI\
*\|UJ\0XQGUXF]y.RUQpO
)OLHJDXI%HQFH+DMGX
6]DEROFV.RFVLVÈJQHVPXQNiL
N|]O).

Emelt szint
A meghatározó műfajok (vígjáték
és melodráma) jellemzése, néhány
alapvető/kiemelt mű ismerete.
A magyar film néhány jelentős
alkotója közül két rendező SO
)iEUL=ROWiQ0DNN.iURO\-DQFVy
0LNOyV6]DEy,VWYiQ+XV]iULN
=ROWiQ%yG\*iERU-HOHV$QGUiV
7DUU%pOD munkásságának
vázlatos bemutatása (az életmű
helye és jelentősége a magyar film
történetében).
Az ún. budapesti iskola jellemzése,
néhány fontosabb alkotás ismerete.
Az ezredforduló utáni magyar film
néhány fontosabb alkotója 3iOI\
*\|UJ\0XQGUXF]y.RUQpO
)OLHJDXI%HQFH+DMGX6]DEROFV
.RFVLVÈJQHV) szerzői
karakterének vázlatos bemutatása.

0pGLDDPLQGHQQDSLpOHWEHQ
TÉMÁK
A társadalmi
nyilvánosság

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
A közszféra-magánszféra, a
A nyilvános szereplés során
nyilvánosság, a
médiakonvergencia és a
követendő és elvárható etikai
diskurzus fogalmának ismerete; szempontok alkalmazása (SO
a modern társadalmi
LQWHUM~KHO\]HWEHQ).
nyilvánosság kialakulását
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Mediatizált
információforrások használata

Online média
használata

elősegítő fontosabb tényezők
szerepének kifejtése (SOD
WHFKQLNDLVRNV]RURVtWiVD
WHFKQLNDLNpSU|J]tWpV
NpSN|]YHWtWpVDWiYN|]OpV
GLJLWDOL]iFLy).
Annak ismerete, hogy milyen
alapvető tényezőktől függ
valamely kor és társadalom
nyilvánossága.
A média napirend kijelölő
szerepének a bizonyítása
aktuális médiapéldákkal.
A média legfontosabb
társadalmi szerepeinek SO
WiMpNR]WDWiVĘUNXW\D´V]HUHS
N|]|VVpJWHUHPWĘV]HUHSD
PRUiOLVpUWpNUHQGIRUPiOiVD
ismerete.
A nyilvános szereplés során
követendő és elvárható etikai
szempontok ismerete.
Az egyes médiumokban
használatos szövegtípusok
SO~MViJKtUHNULSRUWRNpV
WDQXOPiQ\RNUiGLyPĦVRURN
ILOPHNWHOHYt]LyVPĦVRURN:HE
ODSRN&'520RNGLJLWiOLV
DUFKtYXPRN mint információs
források tudatos, szelektív és
célirányos használata (SOD
SURMHNWPXQNiEDQ).
Az internethasználat
biztonságának problémái (pl.
személyes adatok védelme,
hamis vagy megbízhatatlan
oldalak, információk kiszűrése,
ismerkedés veszélyei) ismerete.
Az internetes és
mobilkommunikáció fontosabb
sajátosságainak (pl.
interaktivitás, a kommunikáció
térbeli és időbeli szabadsága,
figyelemmegosztás,
multitasking, virtuális
kapcsolatok, konstruált
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A mindennapi kommunikáció
digitális technológián alapuló
formáinak (chat, SMS, e-mail,
fórum) és nyelvi sajtosságaik (pl.
szókincs, szavak alakváltozatai,
mondatszerkesztés, az
érzelemkifejezés eszközei)
értelmező ismerete.
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A média és az
életmód

személyiségek, anonimitás és
annak korlátai, e-részvétel, edemokrácia, amatőr és
professzionális tartalomgyártás,
médiahasználat más emberek
jelenlétében és annak normái)
tudatosítása.
A médiumok – elsősorban a
rádió, a televízió és az online
sajtó – műsorrendjének, honlapstruktúráinak, az intézmény
vagy csatorna-image
kialakításának a befogadók
életmódjára, műsorválasztási
preferenciáira gyakorolt
hatásainak bemutatása.

A fontos tömegkommunikációs
modellek (transzmissziós, rituális,
propaganda-reklám, befogadási
modell) működésének
szemléltetése önállóan gyűjtött
médiapéldák alapján (pl. rövid
szóbeli vagy írásbeli beszámoló,
esettanulmány formájában).

$PpGLDV]|YHJHNEHIRJDGiVDpVDPpGLDN|]|QVpJH
TÉMÁK
Intertextualitás,
sorozatelv

A befogadást
befolyásoló
tényezők

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
A sorozatelv fogalma, hatása a Aktuális médiapéldákkal annak a
szövegek megszerkesztésére és jelenségnek a bemutatása, hogy a
befogadására. A sorozatszerű
médiaszövegek rendszeresen
szerkesztés célja és hatása a
utalnak más médiaszövegekre, s a
befogadóra SOV]DSSDQRSHUiN befogadó olykor csak a megelőző
KtUHNUHNOiPNDPSiQ\RN
vagy következő szövegek,
HVHWpQ 
közlemények alapján értheti meg
A hírmédia médiaszövegeinek az adott textust SOKtUHN 
A médiaszövegek mint
mint történetkezdemények
történetkezdemények
közrebocsátott értelmezési
javaslatainak az elemzése; a
közrebocsátott értelmezési
fontosabb újságírói modellek
javaslatainak az elemzése; a
(elkötelezett, pártos, objektivfontosabb újságírói modellek
(elkötelezett, pártos, objektivsemleges, bulvár) ismerete.
semleges, bulvár) ismerete és
alkalmazása konkrét
médiaszövegek esetében.
Az egyirányú kommunikáció
Nemlineáris szövegek szerkezeti
dominanciájának majd
felépítésének elemzése.
csökkenésének, az interaktivitás Alkalmas példákkal a hálózati
módjainak, szerepének ismerete kommunikáció életmódra,
a tömegkommunikációban.
életminőségre vonatkozó
A lineáris és nemlináris olvasás hatásainak bemutatása, a
V]HPpO\LVpJfelbontása és
fogalmának ismerete.
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A befogadásra a szövegen túl
hatást gyakorló tényezők:
kulturális kompetencia (a
befogadó tudása, tapasztalata és
ízlése); a közönség kulturális és
társadalmi környezete
(gazdasági, szociális, etnikai
helyzet, életkor és nemi
identitás), a befogadás
környezete SO~MViJROYDViV
UiGLy]iVWpYp]pVV]|UI|]pVD
YLOiJKiOyQ  illetve ezek hatása
az egyes médiaszövegek,
szövegtípusok elfogadására
vagy elutasítására.
A médiaipar globalizálódásának
jelei és következményei SOD
QHP]HWLLGHQWLWiVYHV]pO\H]WHWpVH
pViWDODNXOiVD a
médiaszövegek kódolásában és
terjesztésében.
A közönség eltérő szerepeinek
értelmezése: a befogadó mint
fogyasztó, a közönség mint
állampolgár, a közönség mint
nő vagy férfi.
A legfontosabb médiahatáselméletek SOGLUHNW
NRUOiWR]RWWKDV]QiODWLpUWpN
NXOWLYiFLyVPRGHOOHN ismerete
A sztár szerepének felismerése
A sztár
és értelmezése a filmen és a
médiában néhány film és
médiasztár jellemzésével.
A mediatizált közlésmód új
Új
médiatechnológiák jelenségeinek SOLQWHUDNWLYLWiV
PXOWLPpGLDKiOy]DWL
NRPPXQLNiFLyYLUWXiOLV
YDOyViJPpGLDNRQYHUJHQFLD
jellemzése, a befogadási
folyamatra gyakorolt hatásuk
bemutatása és értékelése.
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megsokszorozása kapcsán az
online médiahasználat
veszélyeinek (pl. függőség,
elmagányosodás,
egészségkárosodás) értelmezése.

A sztárfogalom kialakulása és
módosulása.
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0pGLDLQWp]PpQ\HN
VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
A
tömegkommunikációs
Néhány
jellemző
adat SODKD]DL
A médiaszöveg mint
folyamatra ható főbb
ILOPpVWHOHYt]LyVLSDU
termék
QDJ\ViJUHQGMHDN|]SpQ]HNpVD
gazdasági tényezők
UHNOiPWRUWD´PpUWpNH ismerete
bemutatása, az iparszerű és
és értelmezése.
piacelvű működés
SODPD[LPiOLVIRJ\DV]WiVUD
NpV]WHWpVHOYHDN|]|QVpJPLQW
YHYĘpVPLQWiUXDPĦVRULGĘ
PLQWWXODMGRQ értelmezése.
A közszolgálati és
A független és alternatív
A médiaipar
kereskedelmi
médiaintézmények, szakosított
intézményei
médiaintézmények jellemzése csatornák és tematikusspecializálódott médianéhány példa alapján.
vállalkozások jellemzése alkalmas
példák alapján.
A médiaipar jogi és etikai
A rasszizmus és a gyűlöletbeszéd
A médiaipar
szabályozásának alapelvei
tilalmának és a szólásszabadság
ellenőrzése
SO|QHOOHQĘU]pVDYiODV]DGiV elvének konfliktusa ismerete,
OHKHWĘVpJHDPDJiQpOHW
értelmezése a médiaszabályozás
WLV]WHOHWEHQWDUWiVDD
szempontjából.
N|]V]HUHSOĘNNHONDSFVRODWRV
V]DEiO\RNDKiWUiQ\RV
PHJNO|QE|]WHWpVWLODOPD 
A törvények és szabályok
betartását ellenőrző hazai
intézmények megnevezése,
beavatkozásuk SOD
UHNOiPLGĘW~OOpSpVppUWD
ILDWDONRU~DNDWNiURVDQpULQWĘ
PĦVRURNNDO±HOVĘVRUEDQD]
LQGRNRODWODQHUĘV]DN
PHJMHOHQtWpVHONDSFVRODWRV
G|QWpVHN jellemző példáinak
ismertetése az adott
időszakból.
A médiatörvény és a
monopóliumellenes törvények
legfontosabb szabályozó
eszközeinek SOD
WĘNHNRQFHQWUiFLyOLPLWiOiVD
NYyWiNKtUV]ROJiOWDWiV
HOĘtUiVD ismerete.
TÉMÁK
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Az újságíró szabadsága és
ennek korlátai; a szerzői jog;
az információhoz való jog; a
rágalmazással kapcsolatos, a
kiskorúak védelmét és a
politikai befolyásolástól való
védelmet szolgáló főbb
szabályozások ismerete.
$UHSUH]HQWiFLy
TÉMÁK
Manipuláció, a
valóság sztereotip és
torzított
megjelenítése a
médiában



VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
A reprezentáció fogalmának
A morális pánik fogalmának
ismerete, a tapasztalati és a
ismerete
médiavalóság eltéréseinek
Fontosabb érvek és ellenérvek
felismerése és bemutatása a
ismerete és alkalmazása,
nemi szerepek, a kisebbségek és amelyek a média agresszivizáló
az etnikumok, az eszmék és
hatását kívánják bizonyítani
politikai formációk
vagy cáfolni.
médiareprezentációjának
jellegzetes példáin keresztül,
jellemző sztereotípiák
bemutatása bizonyos társadalmi
csoportok reprezentációjában.
Fontosabb érvek és ellenérvek
ismerete és alkalmazása,
amelyek a média
tömegbefolyásolási,
közönségmanipulációs hatását
kívánják bizonyítani vagy
cáfolni.
A manipuláció és a médiaipari
selejt megkülönböztetése
egymástól.
A médiaoptimizmus és pesszimizmus fogalmának,
alapvető érvkészletének
ismerete.
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TÉMÁK
Hírműsorok

Reklám

Folytatásos
teleregény
(szappanopera)

Show-műsorok

Számítógépes játék

-HOOHJ]HWHVWHOHYt]LyVPĦVRUWtSXVRN

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
A hír, a hírérték, az infotainment A hírműsorok show-szerű
és a vélemény fogalmainak
átalakulásának értékelése.
ismerete és elkülönítésük adott
A televíziós dokumentarizmus
médiaszövegben.
átalakulásának értékelése.
A hírműsorszerkesztés elemi
formáinak és normáinak ismerete
és érvényesülésük kritikus
megítélése.
A reklám mint alkalmazott
A reklám szerepe a médiaművészeti forma értelmezése
intézményrendszer
adott médiaszöveg esetében.
fenntartásában és
A reklámok
befolyásolásában játszott
szerepének értékelése.
címzettjének/célcsoportjának
meghatározása.
A reklámozásban alkalmazott
néhány gyakori befolyásolási
technika felismerése és
értékelése.
A szériaelv megjelenési
formáinak felismerése és
jellemzése.
A teleregény szerkezeti
sajátosságainak ismerete és
bemutatása alkalmas példán.
Valóságshow-műsorok (reality) A show-műsorok forrásainak és
jellemzése mint a jóízlés, a
rokon műfajainak ismerete (SO
humánum, az önrendelkezés
YDULHWpFLUNXV]); a leggyakoribb
kikezdése másfelől annak az
showműsor-változatok ismerete
elemi igénynek a megvalósulása, és jellemzése.
amelyben az egyszerű ember az A show külsőségeinek, a
elit helyett magát láthatja viszont közönség és a show
műsorvezetője (showman)
a nyilvánosságban.
szerepének jellemzése.
A valóság és show viszonyának
megfigyelése és értelmezése
alkalmas példán.
Választott számítógépes játék
elemző bemutatása (pl.
prezentáció keretében)
cselekményvezetés, szereplők
rendszere és a felkínált
identitások, megformáltság
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(képi világ, hangeffektusok), az
interaktivitás lehetőségei
szerint.
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TÉMAKÖR

Testnevelés
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TESTNEVELÉS
I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY
A) Elméleti ismeretek
KÖZÉPSZINT
1. Az olimpiai mozgalom
- Az ókori és az újkori olimpiai játékok
létrejötte, célja, feladatai; magyar kialakulása, története; kiemelkedő
sportsikerek
események;
- olimpiai zászló, szimbólum, jelszó,
embléma, olimpiai láng;
- magyarok az olimpiai versenyeken,
magyar olimpiai bajnokok;
- magyar sikersportágak;
- paralimpiai játékok.

2. A harmonikus
testi fejlődés

A testi fejlődés rövid jellemzése
általános és középiskolás korban
(magasság, testsúly, mozgásos
cselekvések).

3. A testmozgás, a sport szerepe Tájékozottság bizonyítása az
az egészséges életmód
egészséges életmód kialakításához
kialakításában, és a személyiség szükséges alapvető
fejlesztésében
ismeretekben.
Az egészséges életmód összetevőinek
értelmezése: rendszeres testedzés,
optimális testsúly, aktív pihenés, testi
higiénia, lelki egyensúly, a szabadidő
hasznos eltöltése, egészségkárosító
szokások (alkohol, dohányzás, drog)
hatásai és megelőzésük.
A testmozgás szerepe az érzelem- és
feszültségszabályozásban,
stresszkezelésben (mentális egészség).
4. A motoros képességek szerepe A motoros képességek értelmezése,
a teljesítményben
fejlesztési lehetőségei.
A pulzus fogalma, típusai, mérési
lehetőségei, összefüggése az
intenzitással.
Az erőfejlesztés szabályai.
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EMELT SZINT
- Az ókori és az újkori olimpiai játékok
kialakulása, története; kiemelkedő
események;
- olimpiai zászló, szimbólum, jelszó,
embléma, olimpiai láng;
- magyarok az olimpiai versenyeken,
magyar olimpiai bajnokok;
- magyar sikersportágak;
- paralimpiai játékok;
- NOB és a MOB szerepe az olimpiai
eszme ápolásában.
- Legfontosabb testméretek (magasság,
testsúly, testarányok) alakulása a fejlődés
során;
- a mozgásos cselekvések változása az
életkor függvényében;
- a serdülőkor testi és mozgásos
cselekvés fejlődésének specialitásai.
- A testnevelés és a sport
személyiségfejlesztő hatása;
- az egészséges életmód meghatározó
tényezői;
- szenvedélybetegségek veszélyei;
- az egyéni és a csapatsportok hatása a
személyiségfejlődésre;
- az „egészséges” közösség visszatartó
ereje;
- életre szóló sportolás lehetőségei.

- A motoros képességek jellemzése;
- fizikai teherbíró képesség;
- szellemi teherbíró képesség;
- edzettségi állapot mérésének
lehetősége;
- az egyes képességek és a sportágak
kapcsolata;
- egyszerű képességfejlesztő módszerek.
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5. Gimnasztikai
ismeretek

6. Atlétika

7. Torna

8. Zenés-táncos mozgásformák

9. Küzdősportok, önvédelem

10. Úszás

A bemelegítés szerepe és kritériumai.
A rendgyakorlatok szerepe a testnevelés
órákon.
Gyakorlatok javaslata a testtartás
javítására és a különböző kondicionális
képességek fejlesztésére.
Nyújtó, lazító és erősítő hatású
gyakorlatok.
Légzőgyakorlatok.
A tanult atlétikai futó, ugró és dobó
versenyszámok ismerete és
végrehajtásuk
lényege.

- A gimnasztika gyakorlatok
felhasználása a testedzésben;
- gyakorlatok javaslata a testtartás
javítására és a különböző kondicionális
képességek fejlesztésére.

- Az atlétikai mozgásformák
csoportosítása;
- az atlétika mint előkészítő sportág;
- fizikai törvényszerűségek
érvényesülése az atlétika
versenyszámaiban;
- az atlétika mozgásanyagának
kapcsolata más sportágakkal;
- képességfejlesztés az atlétika
mozgásanyagával;
- magyarok az atlétika élvonalában.
A női és férfi tornaszerek és az azokon
- A női és férfi torna versenyszámai;
végrehajtható alapelemek ismertetése. A - a különböző szereken végrehajtható
legfontosabb baleset-megelőző
alapelemek és a legfontosabb baleseteljárások. Segítségadás gyakorlásnál.
megelőző eljárások;
- a tanult talaj- és szertornaelemek
technikai végrehajtásának és a
segítségnyújtás módjainak ismerete
- magyar tornászok a világ élvonalában;
kiemelkedő nemzetközi eredmények.
A zenés-táncos mozgásformák
- A ritmikus gimnasztika és az aerobik
egyikének ismertetése (pl. ritmikus
sportág bemutatása;
sportgimnasztika, aerobik, néptánc stb.). - az esztétikum szerepének megítélése a
zenés-táncos mozgásformákban;
- a versenygyakorlatok speciális
mozgásformái.
2-2 páros és 1-1 csapat küzdőjáték
- A küzdősportok tanulásának szerepe az
ismertetése.
iskolai testnevelésben;
Egy küzdősport bemutatása, alapvető
- előkészítő küzdőjátékok
- páros és csoportos testnevelési játékok;
szabályainak ismertetése.
- grundbirkózás és szabályai;
Küzdőjátékok. Alapvető esések,
- magyarok a küzdősportolók a világ
gurulások, tompítások jellemzése.
élvonalában.
Az úszás jelentősége az ember életében, - Az úszás jelentősége az ember
szerepe az egészségtudatos, aktív
életében;
életvitelben.
- az úszás és a vízi sportok higiénéje;
Egy úszásnem ismertetése.
- úszásnemek és jellemzőik;
Az úszás higiéniájának ismerete.
- egy úszásnem technikai
végrehajtásának leírása;
- az úszás alapvető versenyszabályai;
- a szabadvízi és az uszodai úszás
különbségei;
- fizikai törvényszerűségek
érvényesülése az úszásban;
- a vízből mentés végrehajtása;
- kiemelkedő magyar nemzetközi
eredmények az úszósportban.
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11. Testnevelési és sportjátékok

12. Alternatív és szabadidős
mozgásrendszerek

Labdaérintéssel, -vezetéssel, -átadással,
célfelületre történő továbbítással és az
összjátékkal kapcsolatos három
testnevelési játék ismertetése. Egy
választott sportjáték alapvető
szabályainak (pályaméretek, játékosok
száma, időszabályok, eredményszámítás,
a labdavezetésre, a támadásra és
védekezésre vonatkozó szabályok),
valamint alapvető technikai, taktikai
elemeinek bemutatása.
Személyes és társas folyamatok a
játéktevékenységben (asszertivitás,
sikerorientáltság, kooperáció).
Egy választott, alternatív, szabadidős,
természetben űzhető sportág
jellegzetességeinek és legfontosabb
szabályainak ismertetése (sí, kerékpár,
természetjárás, evezés, görkorcsolya
stb.)
Alapvető ismeretek a táborozások
előnyeiről.

- Egy választott sportjáték bemutatása,
szabályainak értelmezése;
- a sportjátékot előkészítő testnevelési
játékok;
- két sportág összehasonlítása szabályainak alapján (pályaméretek,
játékosszám, pontszerzés, időtartam,
csere, időkérés, technika, taktika stb.);
- magyarok a sportjátékokban; sikeres
labdajátékok.

- Egy választott, alternatív, szabadidős,
természetben űzhető sportág bemutatása:
sí, kerékpár, természetjárás, evezés,
kajakozás, görkorcsolya, gördeszka stb.;
- a választott sportág legfontosabb
technikai elemeinek és szabályainak
ismertetése;
- baleset-megelőzés;
- felszerelések, és azok karbantartása;
- a választott sportág népszerűsége,
elterjedése a világban; hazai ismertség;
eredmények;
- táborozási lehetőségek; alapvető
táborozási ismeretek.

B) Gyakorlati ismeretek
1. Gimnasztika

Lányok: kötélmászás állásból, teljes
magasságig mászókulcsolással. A teljes
feljutás ideje legfeljebb: 10 s.
Fiúk: függeszkedés állásból teljes
magasságig, legfeljebb: 9,7 s.
A szabadon összeállított, 48 ütemű
szabadgyakorlat bemutatása.

2. Atlétika

Egy futó-, egy ugró- és egy dobószám
választása kötelező.

Futások

- 60 m-es síkfutás;
- 2000 m-es síkfutás;
- Távolugrás választott technikával;
- Magasugrás választott technikával;
- Súlylökés;
- Kislabdahajítás.
Egyik futószám választása kötelező:
60 méteres síkfutás térdelőrajttal.
Lányok: legfeljebb 9,8 s.
Fiúk: legfeljebb 8,8 s.
2000 méteres síkfutás
Lányok: legfeljebb 10:30 perc.
Fiúk: legfeljebb 9:30 perc.
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Lányok: kötélmászás állásból, teljes
magasságig mászókulcsolással. A teljes
feljutás ideje legfeljebb: 9,7 s.
Fiúk: függeszkedés ülésből teljes
magasságig, legfeljebb: 9,7 s.
A mászókötél hossza: 5 méter.
Az adott iskolaévre érvényes kötelező 64
ütemű szabadgyakorlat bemutatása.
60 m-es síkfutás, 2000 m-es síkfutás;
egy választható dobószám
(kislabdahajítás, súlylökés, gerelyhajítás,
diszkoszvetés); egy választható
ugrószám (távol- vagy magasugrás)
technikailag elfogadott, teljesítménnyel
értékelt bemutatása.
60 méteres síkfutás térdelőrajttal.
Lányok: legfeljebb 9,5 s.
Fiúk: legfeljebb 8,4 s.
2000 méteres síkfutás
Lányok: legfeljebb 9:50 perc.
Fiúk: 9:00 perc.
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Ugrások

Dobások

3. Torna

3.1. Talajtorna

3.2. Szekrényugrás

A két ugrószámból egy választása
kötelező.
Az ugrás technikája egyénileg
választható.
Magasugrás
Lányok: minimummagasság: 110 cm.
Fiúk: minimummagasság: 125 cm.
Távolugrás
Lányok: minimumtávolság: 330 cm.
Fiúk: minimumtávolság: 410 cm.
Egy dobószám szabadon választott
technikával történő bemutatása.
Kislabdahajítás
(Javasolt a Magyar Atlétikai Szövetség
által rendszeresített új típusú kislabda
használata.)
Lányok: minimumtávolság: 20 m.
Fiúk: minimumtávolság: 30 m.
Súlylökés
Lányok. 4 kg-os súlygolyóval;
minimumtávolság: 5,5 m. Fiúk: 6 kg-os
súlygolyóval; minimumtávolság: 7,5 m.

A két ugrószámból egy választása
kötelező.
Magasugrás
(flop vagy hasmánttechnikával)
Lányok: minimummagasság: 115 cm.
Fiúk: minimummagasság: 140 cm.
Távolugrás választott technikával
Lányok: minimumtávolság: 380 cm.
Fiúk: minimumtávolság: 480 cm.

Egy dobószám szabadon választott
technikával történő bemutatása.
Kislabdahajítás
Lányok: minimumtávolság: 30 m.
Fiúk: minimumtávolság: 42 m.
Súlylökés
Lányok. 4 kg-os súlygolyóval;
minimumtávolság: 7 m.
Fiúk: 6 kg-os súlygolyóval;
minimumtávolság: 9 m.
Diszkoszvetés
Lányok: 1 kg-os diszkosszal;
minimumtávolság: 20 m.
Fiúk: 1,5 kg-os diszkosszal;
minimumtávolság: 28 m.
Gerelyhajítás
Lányok. 600 g-os gerellyel;
minimumtávolság: 20 m.
Fiúk: 800 g-os gerellyel;
minimumtávolság: 32 m.
A talajgyakorlat és a szekrényugrás
A talaj- és a szekrényugrás bemutatása
bemutatása kötelező, és egy további szer kötelező, egy szer kötelezően
kötelezően választható.
választható.
Lányoknál választható: felemáskorlát,
Lányoknál: felemáskorlát, gerenda,
gerenda, ritmikus gimnasztika.
ritmikus gimnasztika választható.
Fiúknál a szer lehet: gyűrű, nyújtó vagy Fiúknál a szer lehet: gyűrű, nyújtó vagy
korlát.
korlát.
A négy kötelező és egy ajánlott elemből A tanévre kötelezően előírt gyakorlat
álló, összefüggő talajgyakorlat
bemutatása.
bemutatása.
Kötelező elemek: gurulóátfordulás,
fejállás, kézállás, mérlegállás.
Ajánlott elemek: kézenátfordulás,
tarkóbillenés, fejenátfordulás,
tigrisbukfenc, gurulóátfordulás futólagos
kézállásba.
Egy tanult támaszugrás bemutatása
Fiúk: lebegőtámasszal végzett
(lányok minimum 4 részes, keresztben, terpeszátugrás bemutatása.
fiúk 5 részes, hosszában felállított
Lányok: lebegőtámasszal végzett
szekrényen).
guggolóátugrás bemutatása.
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3.3. Felemáskorlát

3.4. Gerenda

3.5. Ritmikus
gimnasztika

3.6. Gyűrű

3.7. Nyújtó

3.8. Korlát

A három kötelező és egy ajánlott
elemből álló, összefüggő gyakorlat
bemutatása.
Kötelező elemek: térdfellendülés,
kelepfellendülés a felső karfára, alugrás.
Ajánlott elemek: ostorlendület,
kelepfelhúzódás, malomforgás,
kelepforgás.
A négy kötelező és egy ajánlott elemből
álló, összefüggő gyakorlat bemutatása.
Kötelező elemek: járás, felugrás,
testfordulat, leugrás.
Ajánlott elemek: szökdelések, térdelés és
térdelőtámasz, fekvőtámasz,
hasonfekvés, hanyattfekvés,
gurulóátfordulás.
Különböző elemekből álló
szabadgyakorlat zenére történő
bemutatása (a gyakorlat ideje: 35–45 s).
Javasolt elemek: érintőjárás, hintalépés,
keringőlépés, fordulatok, szökkenő
hármaslépés, lebegő- és mérlegállás,
lábemelések és lendítések,
törzshullámok, ívelt és nyújtott
kartartások stb.
Egy választott kéziszerrel (labda, karika,
kötél, szalag, buzogány) 3 elem
bemutatása.
A három kötelező és egy ajánlott
elemből álló, összefüggő gyakorlat
bemutatása.
Kötelező elemek: zsugorlefüggés,
lefüggés, homorított leugrás.
Ajánlott elemek: futólagos támaszba
kerülés, lebegőfüggés, hátsófüggés,
vállátfordulás előre, leterpesztés.
A három kötelező és egy ajánlott
elemből álló, összefüggő gyakorlat
bemutatása.
Kötelező elemek: alaplendület,
kelepforgás, alugrás.
Ajánlott elemek: malomfellendülés,
térdfellendülés, nyílugrás.
A három kötelező és egy ajánlott
elemből álló, összefüggő gyakorlat
bemutatása.
Kötelező elemek: alaplendület támaszba
vagy felkarfüggésbe, felkarfüggés,
pedzés, kanyarlati leugrás.
Ajánlott elemek: pedzés, billenések,
emelések, saslendület, vállállás.
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A tanévre kötelezően előírt gyakorlat
bemutatása - Ostorlendület, kelepfellendülés a
magaskarfára, kelepforgás hátra,
malomforgás előre, alugrás.

A tanévre kötelezően előírt gyakorlat
bemutatása Felugrás guggolásba, fordulat,
lebegőállás, keringőlépés, mérlegállás,
szökkenő hármaslépés, guggolás,
lábtartás-csere, homorított leugrás.
Önállóan összeállított kéziszergyakorlat
bemutatása zenére, a kötelezően
megjelölt test- és szertechnikai
elemeknek megfelelően.
A gyakorlat ideje: minimum 45 s.
(választható kéziszer: labda, karika,
kötél, szalag, buzogány).

A tanévre kötelezően előírt gyakorlat
bemutatása.

A tanévre kötelezően előírt gyakorlat
bemutatása.

A tanévre kötelezően előírt gyakorlat
bemutatása.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

4. Küzdősportok, önvédelem

5. Úszás

6. Testnevelési és
sportjátékok
Kézilabda

A dzsúdó vagy a birkózás alapelemeinek
bemutatása:
Dzsúdó alapelemek:
– csúsztatott esés állásból,
– esés állásból,
– dzsúdógurulás;
vagy
Birkózás alapelemek:
– dulakodás,
– hídban forgás,
– társ felemelése háttal felállásból.
50 m megtétele egy választott
úszásnemben,
szabályos rajttal és fordulóval; 25 m
teljesítése egy másik választott
úszásnemben, szabályos rajttal.

Két sportjáték választása kötelező.

1. Kapura lövés gyorsindítás után - a
saját
védővonalról indulva átadás a
félpályánál álló társnak, a futás közben
visszakapott labda vezetése után
egykezes beugrásos kapura lövés.

A dzsúdó és a birkózás alapelemeinek
bemutatása:
Dzsúdó alapelemek:
– csúsztatott esés állásból,
– esés állásból,
– dzsúdógurulás;
vagy
Birkózás alapelemek:
– dulakodás,
– hídban forgás,
– társ felemelése háttal felállásból.
50 m úszás választott úszásnemben;
két másik úszásnemben 25 m teljesítése,
szabályos rajttal és fordulókkal. Vízből
mentési előgyakorlat (az uszoda falától
5-10 m-re, a medence alján elhelyezett
tárgy felhozása a víz alól).
Az 50 m-es úszásnemben a pontszám az
elért időeredmény alapján kerül
kiszámításra.
A vizsgázó a négy választható
labdajáték (labdarúgás, kézi-, kosár- és
röplabda) közül három gyakorlati
anyagát mutatja be.
1. Kapura lövés gyorsindítás után - a
saját védővonalról indulva átadás a
félpályánál álló társnak, futás közben a
visszakapott labda vezetése után
egykezes beugrásos kapura lövés passzív
védő mellett.

2. Büntetődobás - egyenlő eloszlásban, a 2. Büntetődobás - egyenletes eloszlással
kapu két alsó sarkába elhelyezett
a kapu két sarkában elhelyezett
zsámolyra.
zsámolyra. Érvényes a közvetlen találat,
amelyet erős, egykezes felső dobással
3. Tetszőleges lendületszerzés után
kell elvégezni.
távolba dobás kézilabdával.
3. Távolba dobás kézilabdával tetszőleges lendületszerzés után.
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Kosárlabda

1. Fektetett dobás - félpályáról indulva
kétkezes mellső átadás a büntetővonal
magasságában az oldalvonalnál álló
társnak, indulócsel után befutás a kosár
felé, a visszakapott labdával leütés nélkül
fektetett dobás. Jobbkezes végrehajtás.

1. Fektetett dobás - félpályáról a
középkörből indulva kétkezes mellső
átadás a büntetővonal előtt álló társnak,
rövid csel után futás balra és a
visszakapott labdával megállás, bal láb
elől. Hosszú indulás, labdavezetés az
adogató előtt, jobbkezes fektetett dobás.

2. Fektetett dobás - félpályáról indulva
kétkezes mellső átadás a büntetővonal
magasságában az oldalvonalnál álló
társnak, indulócsel után befutás a kosár
felé, a visszakapott labdával leütés nélkül
fektetett dobás. Balkezes végrehajtás.

2. Fektetett dobás - félpályáról a
középkörből indulva kétkezes mellső
átadás a büntetővonal előtt álló társnak,
rövid csel után futás jobbra és a
visszakapott labdával megállás, jobb láb
elől. Hosszú indulás, labdavezetés az
adogató előtt, balkezes fektetett dobás.

3. Büntetődobás - választott technikával.

Labdarúgás

Röplabda

3. Tempódobás - elhelyezkedés a
büntetővonal sarkánál kosárlabda
alapállásban: rövidindulás után egy
leütés tempódobás.
1. Labdaemelgetés (dekázás) - a földről 1. Labdaemelgetés (dekázás) - a
felvett vagy feldobott labdát váltott
gyakorlatot a földről felvett, illetve
lábbal történő érintéssel kell levegőben feldobott labdával is lehet kezdeni. A
labdát váltott lábú érintéssel kell
tartani.
levegőben tartani.
2. Szlalom labdavezetés - 10 m hosszan,
öt darab egyenlő távolságra letett
2. Szlalom labdavezetés - 10 m hosszan,
öt darab egyenlő távolságra letett
tömöttlabda (bója) között szlalom
tömöttlabda (bója) között szlalom
labdavezetés
labdavezetés, kapura lövés 10 m-ről. Az
oda-vissza, kapura lövés 10 méterről.
utolsó bója 15 m-re legyen a kaputól.
3. Összetett gyakorlat: félpályáról
indulva labdavezetés, rárúgás a kaputól 3. Összetett gyakorlat: félpályáról
8-10 méterre oldalt elhelyezett, ledöntött indulva labdavezetés, rárúgás a kaputól
10-12 m-re oldalt elhelyezett, ledöntött
ugrószekrénytetőre, a visszapattanó
ugrószekrénytetőre, a visszapattanó
labda kapura rúgása.
labda kapura rúgása.
1. Kosárérintéssel a labda fej fölé
1. Kosárérintéssel 2 m távolságról a
játszása egy 2 m sugarú körben. (A
labda falra játszása 3 m magasságú vonal
labdát legalább 1,5 m-re a fej fölé kell
fölé.
játszani.)
2. Alkarérintéssel 2 m távolságról a labda
2. Alkarérintéssel a labda fej fölé játszása falra játszása 3 m magasságú vonal fölé.
egy 2 m sugarú körben. (A labdát
legalább 1 m-re a fej fölé kell játszani.) 3. Nyitások - felső egyenes
nyitástechnikával, érvényes a 3 m-es
vonal mögötti terület. Váltott oldalra kell
3. Nyitások választott technikával a
támadóvonal mögé, váltott térfélre.
nyitni.
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TÉMAKÖR

Történelem

2

- Legyen képes megállapítani két azonos tárgyú történelmi forrás
közti tartalmi és formai különbségeket.

1.3. Különböző típusú
forrásokból származó
információk összevetése

- Legyen képes összevetni két azonos tárgyú nem szöveges,
illetve különböző típusú forrásban megjelenő információkat,
álláspontokat.
- Tudjon feltételezéseket megfogalmazni a források tartalmi és
formai különbözőségének okáról.

- Legyen képes kiegészíteni V]HPOpOWHWĘiEUiWWpUNpSYi]ODWRW
WiEOi]DWRWJUDILNRQWGLDJUDPRWa hiányzó információval.

- Legyen képes felismerni és megnevezni eseményeket,
személyeket, fogalmakat, földrajzi helyeket, korszakokat,
korstílusokat V]|YHJHV forrás alapján.
- Legyen képes azonosítani személyeket, fogalmakat, kulturális
emlékeket, korszakokat, korstílusokat, illetve ezek jellemzőit
jellemző NpS alapján, folyamatokat WpUNpSYi]ODWRN alapján,
jelenségeket, folyamatokat iEUD alapján.
- Legyen képes azonosítani a térképes ábrázolás fontosabb
sajátosságait.
- Legyen képes kiegészíteni V]|YHJHVIRUUiVW a hiányzó
információval.

1.2.
Tanult ismeretek felidézése,
azonosítása forrás alapján

Emelt szint
- Tudja csoportosítani, típusuk alapján meghatározni az tUiVRV
forrásokat, és bemutatni jellemzőiket konkrét példák alapján.
- Legyen képes megnevezni a történelmi háttérre utaló tartalmi
elemeket, műfaji, nyelvi sajátosságokat a forrás elemzése és
értelmezése során.

VIZSGASZINTEK

- Legyen képes információkat gyűjteni a forrásból megadott
szempontok szerint, összevetni az információkat ismereteivel, az
eltéréseket megfogalmazni és indokolni.
- Tudjon forrásokból gyűjtött információkra vonatkozó kérdésekre
válaszolni V]|YHJHV IRUUiV, NpSLIRUUiVVWDWLV]WLNDLWiEOi]DW
GLDJUDPJUDILNRQWpUNpSWpUNpSYi]ODWiEUD alapján.
- Legyen képes NpSLIRUUiVRNDWsaját szavaival leírni, ismereteivel
összevetni és a nagy történelmi korszakok, korstílusok szerint
csoportosítani.
- Tudja értelmezni a szöveges forrásokat megadott szempontok
szerint, és tudjon forrásokból gyűjtött információkra vonatkozó
következtetéseket megfogalmazni.

Középszint

1.1.
Releváns információk
gyűjtése történelmi
forrásokból (tárgyi, írásos
stb.), következtetések
megfogalmazása, a források
értelmezése

TÉMÁK
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Középszint
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Emelt szint
- Legyen képes forrás alapján meghatározni, történelmi
jelenségekhez kapcsolni történelmi fogalmakat.

VIZSGASZINTEK
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2.1.
- Legyen képes felismerni a fontosabb történelmi fogalmakat
meghatározás alapján.
Fontosabb történelmi
fogalmak felismerése,
- Legyen képes használni a történelmi szakszókincset.
azonosítása, meghatározása
forrás alapján, történelmi
fogalmak helyes használata

TÉMÁK

- Legyen képes értelmezni jelenségeket, V]|YHJHVIRUUiVRNNpSL
iEUi]ROiVRNVWDWLV]WLNDLWiEOi]DWRNGLDJUDPRNJUDILNRQRNiEUiN
alapján, folyamatokat bemutatni WpUNpSYi]ODWRN alapján.
- Legyen képes bemutatni történelmi mozgásokat WpUNpSHN
segítségével.
- Tudjon felhasználni NpS]ĘPĦYpV]HWLDONRWiVRNDW egy-egy
történelmi korszak sajátosságainak bemutatásához.
- Legyen képes kiválasztani több forrás közül azt, amelyik alkalmas
egy történelmi állítás, feltételezés, vélemény indoklására vagy
cáfolására.
- Legyen képes kiválogatni a rendelkezésre álló forrásokat megadott
kérdés alapján.

1.5.
Folyamatok és történelmi
jelenségek,
történelmi
személyiségek
bemutatása/értelmezése,
értékelése források alapján

- Hozzon példát arra, hogy a történelem sorsfordító
eseményeinek eltérő értékelései léteznek.
- Legyen képes kifejteni megadott források alapján, hogy azok
hogyan tükrözik a bemutatott személy vagy esemény megítélését.
- Legyen képes megfogalmazni az események, jelenségek
többféle megítélése közötti különbségeket, és azok lehetséges
okaira vonatkozó feltételezéseket.

- Legyen képes felismerni szöveges források szerzőjének szándékát, - Legyen képes feltárni a forrás keletkezésének körülményeit.
azonosítani nézőpontját.
- Legyen képes megállapítani a forrás hitelességét ismeretei
- Legyen képes érveket, bizonyítékot gyűjteni egy forrás
alapján.
hitelességének megállapításához más forrás segítségével.

1.4.
Forráskritika alkalmazása
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- Legyen képes jellemezni a különböző történelmi korszakokat
több szempontból.
- Tudja megadott szempontból korszakokra felbontani az
egyetemes vagy a magyar történelmet
- Példákkal bizonyítsa, hogy egy-egy korszaknak többféle
korszakhatára is létezhet.
- Legyen képes analógiákat felismerni több korszakból vett

- Tudja megállapítani a nagy történelmi korok és a kisebb
korszakok sorrendjét.
- Tudja kiválasztani a nagy történelmi korok és a kisebb korszakok
jellemzőit felsorolásból.

3.2.
A nagy történelmi korok és a
kisebb korszakok
elnevezésének és
sorrendjének, valamint
legfontosabb jellemzőinek
felismerése és bemutatása.

Emelt szint
- Legyen képes azonosítani térképvázlaton jelölt földrajzi
helyeket.
- Legyen képes táblázatba rendezni eseményhez vagy
eseménysorhoz kapcsolódó adatokat.

VIZSGASZINTEK

- Legyen képes történelmi régiókhoz kapcsolni, elhelyezni, konkrét
földrajzi helyhez rendelni eseményeket, jelenségeket, személyeket.
- Legyen képes térképvázlaton jelölt pontokhoz, területekhez
rendelni földrajzi helyeket.
- Legyen képes sorrendbe állítani a fontos történelmi eseményeket.
- Legyen képes összekapcsolni a történelmi eseményeket
évszámokkal, nevekkel és helyekkel.
- Legyen képes bemutatni konkrét eseménysorokat.
- Legyen képes meghatározni a fontos történelmi események
időpontját konkrét kronológiai adatokkal.

Középszint
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- Legyen képes kiemelni a lényeges ismereteket egy megadott
témához.
- Legyen képes szerkesztett szöveget alkotni kérdések, megadott
szempontok alapján, megadott források felhasználásával.

- Legyen képes megkülönböztetni, összehasonlítani a
történelmi fogalmak jelentésváltozatait.
- Tudja, hogy bizonyos fogalmaka különböző történelmi
korokban eltérő jelentéssel bírtak, és tudja értelmezni e
különböző jelentéseket források segítségével.

3.1.
Események, folyamatok,
jelenségek, személyek
elhelyezése térben és időben

TÉMÁK

2.3.
Szövegalkotás megadott
témában (szóban és írásban)

2.2.
- Legyen képes kiválasztani és megadott szempont szerint
Az egy témához vagy korhoz rendszerezni az egy témához vagy korhoz kapcsolható fogalmakat.
kapcsolható fogalmak
kiválasztása, rendszerezése,
fogalmak
jelentésváltozásainak
ismerete

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

4.1.
Ok-okozati összefüggések,
események, folyamatok,
cselekedetek
mozgatórugóinak
rendszerezése, feltárása,

TÉMÁK

- Tudja kiválasztani megadott felsorolásból valamely aktuális
esemény történelmi előzményeit.

3.6.
Aktuális események
történelmi előzményeinek
bemutatása

- Legyen képes állításokat megfogalmazni valamely jelenkori
esemény történelmi előzményeivel kapcsolatban.


- Tudja felsorolásból kiválasztani a jelentős magyar és
egyetemes történelmi személyiségek kortársait.
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Emelt szint
- Legyen képes feltételezéseket megfogalmazni történelmi
események okairól, következményeiről és azokat indokolni.
- Legyen képes megkülönböztetni a különböző típusú okokat,
következményeket, és felismerni azok eltérő jelentőségét.
- Tudjon önálló kérdéseket megfogalmazni történelmi
események okairól és következményeiről.

VIZSGASZINTEK

- Legyen képes feltárni az események, folyamatok, cselekedetek
mozgatórugóit.
- Legyen képes csoportosítani a felsorolt történelmi okokat, célokat,
következményeket megadott szempontok szerint.
- Legyen képes összekapcsolni a felsorolt történelmi tényezők közül
az okokat és a következményeket.

Középszint


(VHPpQ\HNHWDODNtWyWpQ\H]ĘNIHOWiUiVDNULWLNDLpVSUREOpPDN|]SRQW~JRQGRONRGiV

- Ismerje fel az egyetemes és a magyar történelem felsorolt
eseményeiből azokat, amelyek valamilyen összefüggés alapján
egymáshoz kapcsolhatók.
- Tudjon kiválasztani jelentős magyar és egyetemes történelmi
személyiségeket, akik egymással kapcsolatban álltak.

3.5.
Különbségek és egybeesések
felismerése, értelmezése a
világtörténet és a magyar
történelem legfontosabb
eseményei között

- Legyen képes jellemezni a korszak történelmi régióit történelmi
térképvázlat és más segédletalapján.

- Tudjon példákat felsorolni arra, hogy a földrajzi környezet hatással - Tudjon feltételezéseket megfogalmazni és azokat indokolni a
volt az egyes történelmi kultúrák és államok kialakulására.
földrajzi környezetnek az egyes civilizációk kialakulásában
játszott szerepéről.

3.4.
- Tudja az adott kor történelmi régióit megnevezni történelmi
A történelmi fejlődés során
térképvázlat alapján, vagy hozzárendelni felsorolt nevekhez.
kialakult régiók bemutatása - Legyen képes leolvasni a történelmi tér változásait térképről.
térképeken és a történelmi tér
változásainak ismerete

3.3.
A földrajzi környezet
szerepének felismerése és
bemutatása az egyes
történelmi kultúrák és
államok kialakulásában

példák alapján.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

- Legyen képes megkülönböztetni a történelmi események,

- Legyen képes problémaközpontúan rendszerezni tanult ismereteit

4.6.
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- Legyen képes több szempontból bemutatni történelmi
szereplőknek az események alakulásában betöltött szerepét.
- Legyen képes értelmezni az ugyanazon eseményeket,
személyeket többféleképpen, illetve ellentmondásosan bemutató
állításokat. Legyen képes bemutatni érvekkel alátámasztott
véleményeket az ellentmondásosan értékelhető eseményekről és
személyekről.

- Legyen képes kapcsolatot találni történelmi események és
szereplők között.
- Legyen képes bemutatni források segítségével történelmi
szereplőknek az események alakulásában betöltött szerepét.

- Legyen képes áttekinteni történelmi jelenségek változásait
hosszabb időtávon.
- Legyen képes bemutatni egy ország vagy régió történelmét
hosszabb időtávon keresztül.

4.5.
Személyek, pártok, csoportok
szerepének felismerése,
bemutatása egy történelmi
esemény alakulásában

4.4.
Hosszabb időtávú történelmi
változások bemutatása

- Legyen képes analógiákat keresni történelmi eseményhez
megadott szempontok szerint, és választását indokolni.

- Értelmezze példák segítségével a változás és a fejlődés közti
különbséget.
- Legyen képes felismerni és bemutatni több korszakon átívelő
változást, fejlődést.

- Legyen képes példákat kiválasztani a változás és a fejlődés
bemutatására.
- Legyen képes felismerni és bemutatni változást, fejlődést egy
korszakon belül.

- Legyen képes összehasonlítani hasonló történelmi eseményeket
megadott vagy önálló szempontok alapján.

4.2.
A változás és fejlődés közötti
különbség értelmezése
konkrét példákon

4.3.
Történelmi analógiák
megadott szempontok szerinti
keresése, értelmezése

- Legyen képes összehasonlítani történelmi események okait,
következményeit és a résztvevők szándékait, és rámutatni a
közöttük levő összefüggésekre.
- Tudjon feltételezéseket megfogalmazni megadott forrás
segítségével, hogy az emberek nézeteit, döntéseit és cselekedeteit
élethelyzetük miként befolyásolhatja.

- Tudjon megfogalmazni egyszerű kérdéseket történelmi események
okairól és következményeiről.
- Legyen képes kiválasztani a különböző felsorolt történelmi
tényezők közül az adott történelmi esemény okait, következményeit.
- Legyen képes megkülönböztetni történelmi események okait,
következményeit.
- Legyen képes összevetni egyes fontosabb történelmi események
következményeit és a benne részt vevők szándékait.
- Ismerje fel az események, folyamatok, cselekedetek ok-okozati
összefüggéseit.
Példákkal bizonyítsa, hogy egy történelmi eseménynek egyszerre
több oka és következménye van.
- Legyen képes több szempontból feltárni történelmi jelenségek
okait (társadalmi, gazdasági, politikai, eszmei).

bemutatása

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

- Legyen képes történelmi jelenségeket értelmezni és értékelni
történelmi kulcsfogalmak felhasználásával.

B) TÉMAKÖRÖK

- Legyen képes megállapítani, hogy egy történelmi jelenség mely
kulcsfogalmak alapján értelmezhető.
- Legyen képes történelmi jelenségeket bemutatni kulcsfogalmak
felhasználásával.
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A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai adatok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú
történelem kerettantervek évszámokra, személyekre, topográfiai adataira és fogalmaira vonatkozó – az adott témakörhöz rendelhető – tantárgyi
követelményeivel.
Az emelt szintű érettségi vizsga egyszerű, rövid választ igénylő feladatainak megoldásához szükséges részletes követelményeket a történelem
kerettanterveknek az évszámokra, személyekre, topográfiára és fogalmakra vonatkozó részei tartalmazzák.
Az emelt szintű érettségi vizsga írásbeli részének szöveges (kifejtendő) feladatai és szóbeli tételei megoldásához szükséges nevek, fogalmak stb.
körére vonatkozóan a kerettanterveknek az évszámokra, személyekre, topográfiára és fogalmakra vonatkozó részei példaként értelmezendőek.

4.8.
A történelmi kulcsfogalmak
használata történelmi
jelenségek bemutatásakor

- Legyen képes besorolni konkrét jelenségeket általános fogalmi
kategóriákba.

és a forrásból gyűjtött információkat.
összefüggések lényeges és kevésbé lényeges elemeit.
- Legyen képes problémaközpontúan bemutatni történelmi
- Tudjon érveket gyűjteni és bemutatni feltevések mellett és
eseményeket és jelenségeket.
ellen, az érveket kritikailag értékelni.
- Legyen képes komplex módon összerendezni, bemutatni,
magyarázni, értékelni a múltról szóló információkat és a történelmi
események és változások leírásait egy megadott kérdés szerint.

4.7.
- Legyen képes felismerni egy megadott általános szabály
érvényesülését valamely forrásban megjelenő konkrét esetben.
Általános szabályok
alkalmazása konkrét esetekre - Legyen képes bemutatni az eseményeket, jelenségeket a felismert
történelmi kontextus figyelembe vételével többféle szempontból,
többféle forrás alapján.
- Legyen képes alátámasztani vagy cáfolni egy történelmi kérdésre
adott válaszát érvekkel és a források vizsgálatán alapuló
következtetésekkel és bizonyítékokkal.

Történelmi jelenségek
problémaközpontú,
forrásokon alapuló
rendszerezése, bemutatása

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól
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Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői.
A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész).
A kereszténység államvallássá válása.

A görög-római hitvilág.
Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei.
A zsidó vallás fő jellemzői.
A kereszténység kialakulása és főbb tanításai.

Emelt szint
Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején.

VIZSGASZINTEK

Julius Caesar egyeduralmi kísérlete.

Középszint
Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században.

3.1. A magyar nép története
az államalapításig
3.2. Az államalapítás és az
Az Árpád-házi uralkodók
kora

TÉMÁK

Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán
idején.
Az Aranybulla.

Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező
tevékenysége.
A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején.
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Emelt szint
A honfoglaló magyarság életmódja.

Középszint
A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás.

VIZSGASZINTEK
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VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
2.1. Nyugat-Európa a kora
A hűbériség és a jobbágyság jellemzői.
A Frank Birodalom történetének főbb állomásai.
középkorban
Az uradalom és a mezőgazdasági technika.
2.2. A középkori egyház
A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői.
A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői SOEHQFpVHNNROGXOy
Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és
UHQGHN 
konfliktusok.
2.3. Az érett középkor
A középkori város és a céhes ipar.
A rendi állam kialakulása és működése Angliában és
Nyugat- és Közép-Európában
Franciaországban.
2.4. Az iszlám vallás és az
Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai.
Az Oszmán Birodalom kialakulása és főbb jellemzői.
Oszmán Birodalom
2.5 A középkor kultúrája
A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra.
Művelődés és írásbeliség a középkorban.

TÉMÁK

1.1. Poliszok ókori
Hellászban
1.2. Társadalmi és politikai
küzdelmek az ókori Rómában
1.3. Az európai kultúra
alapjai

TÉMÁK

$]yNRUpVNXOW~UiMD

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

5.1. Az ország három részre
szakadása és az országrészek
berendezkedése
5.2. Az Erdélyi Fejedelemség
virágkora
5.3. A török kiűzése és a
Rákóczi-szabadságharc
5.4. Magyarország a 18.
századi Habsburg
Birodalomban
5.5. Művelődés, egyházak,

TÉMÁK

4.5. Nagyhatalmi
konfliktusok a 17-18.
században

4.3. Alkotmányosság és
abszolutizmus a 17-18.
században
4.4. A felvilágosodás kora

4.1. A földrajzi felfedezések
és következményei
4.2. Reformáció és katolikus
megújulás

TÉMÁK

3.3. Az Anjouk és
Luxemburgi Zsigmond kora
3.4. A Hunyadiak

I. (Nagy) Lajos törvényei és az Anjou-kori társadalom.
Zsigmond király külpolitikája.
Hunyadi János törökellenes harcai.

Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században (harmincéves háború,
spanyol örökösödési háború, osztrák örökösödési háború, hétéves
háború).

Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya.

A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában.

Demográfiai és etnikai változások a 18. században.
Mária Terézia és II. József reformjai.
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Bethlen Gábor fejedelemsége.

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete.
A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai.
A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei.

Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon.

Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése Magyarországról.

Emelt szint
A három országrész berendezkedése.

Középszint
A mohácsi vész és az ország három részre szakadása.
A várháborúk (1541-1568).

VIZSGASZINTEK


0DJ\DURUV]iJDNRUD~MNRUEDQ  

A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források
alapján.

A lutheri és kálvini reformáció.
A katolikus megújulás.
A barokk stílus jellemzői.
Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában.

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői.
A 16-17. századi gyarmatosítás és a világgazdaság kialakulása.


6]HOOHPLWiUVDGDOPLpVSROLWLNDLYiOWR]iVRNDNRUD~MNRUEDQ  

Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája.

A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején.

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

TÉMÁK

Középszint
Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései.
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VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
7.1. A reformkor
A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja.
A nemzeti eszme a reformkorban.
A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése.
7.2. Forradalom és
A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények.
Népek, nemzetiségek (pl.: németek, zsidók, szlávok) szerepe a
szabadságharc
A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei.
forradalom és szabadságharc eseményeiben.
7.3. A kiegyezés és a
A kiegyezéshez vezető út.
A polgári állam kiépülése Magyarországon (közigazgatás,
dualizmus
A kiegyezés tartalma és értékelése.
közegészségügy, iskolahálózat).
7.4. Társadalmi és gazdasági Gazdasági változások a dualizmus korában.
Budapest világvárossá fejlődése. 
változások a dualizmus
A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei,
Társadalmi és életmódbeli változások a dualizmus korában.
korában
sajátosságai.
Egyenlőség és emancipáció.
Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a
modernizációban.
Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában.

TÉMÁK
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Gyarmatok és gyarmattartók a 19. század közepétől az első
világháborúig.
Az ipari forradalmak társadalmi hatásai (demográfia, életmód, nők
helyzete)

Emelt szint
A napóleoni háborúk fordulópontjai.
A nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi
kongresszus nyomán.
Az egységes Németország létrejötte és nagyhatalommá válása.

VIZSGASZINTEK


$SROJiULiWDODNXOiVDQHP]HWiOODPRNpVD]LPSHULDOL]PXVNRUD  

6.1. A francia forradalom
eszméi és a napóleoni
háborúk
6.2. A 19. század eszméi és a A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus,
nemzetállami törekvések
konzervativizmus és szocializmus) jellemzői.

Európában
6.3. Gyarmati függés és harc
A szövetségi rendszerek kialakulása.
a világ újrafelosztásáért
6.4. Az ipari forradalom
Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar,
hullámai és hatásai
nehézipar, közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar kezdetei. 

iskolák

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Középszint
A trianoni békediktátum és következményei.
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Magyarország a náci birodalom árnyékában.
A területi revízió lépései.
Kállay Miklós miniszterelnöksége.

A klebelsbergi oktatás- és kultúrpolitika.

A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években.

Emelt szint
Magyarország az első világháborúban.
Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság.

VIZSGASZINTEK

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb
lépései.
A magyar külpolitika a két világháború között.
A politikai rendszer főbb jellemzői.
Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések.
9.3. Művelődési viszonyok
Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években.
és társadalom
Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés”
Magyarországon.
9.4. Magyarország a második Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni
világháborúban
harcokban.
Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel.
A holokauszt Magyarországon.

9.1. Az első világháború és
következményei
Magyarországon
9.2. A Horthy-korszak

TÉMÁK
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VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
8.1. Az első világháború és
Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első
következményei
világháborút lezáró békerendszer.
8.2. Gazdaság, társadalom és
Életmód és mindennapok a 20. század első felében. A
életmód
világgazdasági válság és a New Deal.
8.3. A fasizmus és a
A náci Németország legfőbb jellemzői.
Az olasz fasizmus jellemzői.
nemzetiszocializmus
8.4. A kommunista diktatúra A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban.
8.5. A második világháború
A világháború előzményei, kitörése és jellemzői.
A második világháború főbb hadi és diplomáciai eseményei.
A holokauszt.

TÉMÁK
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11.4. A rendszerváltozás és a
piacgazdaságra való áttérés
11.5. Demográfiai
folyamatok és a határon túli
magyarság

A rendszerváltozás főbb eseményei.
A piacgazdaságra való áttérés és következményei.
A határon túli magyarság 1945-től.
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Demográfiai változások Magyarországon 1945-től.

A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki
mozgalmak.
A közjogi rendszer átalakítása (1990-2011).

A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései.

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok Magyarország szovjetizálása (1945-1949).
jellegzetességei a Rákosi-korban.
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VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi
Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (berlini válság,
jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői.
Korea, Kuba, Vietnam).
Az ENSZ létrejötte, működése.

A gyarmati rendszer felbomlása Indiában.
A Kínai Népköztársaság létrejötte.
A közel-keleti helyzet összetevői, az izraeli állam.
A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és Jugoszlávia

szétesése; Németország újraegyesítése.
Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése.
Az európai integráció főbb állomásai (bővülés és mélyülés).
A globális világgazdaság ellentmondásai.
A tömegkultúra új jelenségei napjainkban.

11.1. A kommunista
diktatúra kiépítése és a
Rákosi-korszak
11.2. Az 1956-os forradalom Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb
és szabadságharc
eseményei; a megtorlás.
11.3. A Kádár-korszak
A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok.

TÉMÁK

10.3. A kétpólusú világrend
megszűnése
10.4. Az európai integráció
10.5. A globális világ
sajátosságai

10.2. A „harmadik világ”

10.1. A kétpólusú világ
kialakulása

TÉMÁK
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VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
12.1. Társadalmi tagozódás és A magyarországi romák története és helyzetének főbb jellemzői
Társadalmi rétegződés és társadalmi egyenlőtlenségek.
felelősségvállalás
napjainkban.
Nemzetiségek Magyarországon.
A szociális ellátórendszer fő elemei.
12.2. Az aktív és felelős
Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása,
állampolgárság alapjai
az állampolgári jogok, kötelességek.
A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány,
köztársasági elnök, alkotmánybíróság, ombudsman, helyi
önkormányzatok, az Alaptörvény).
A választási rendszer fő elemei.
12.3. Alapvető pénzügyi és
A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák,
Az állam gazdasági szerepvállalása.
gazdasági fogalmak,
banki ügyletek).
A pénzpiac működése.
folyamatok. A
A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a
A vállalkozási formák, a vállalkozás alapítása és működtetése.
munkaviszonyhoz kapcsolódó munkaviszony megszűnése.
ismeretek

TÉMÁK
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